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 حیمحمن الرَّبسم اهلل الرَّ
 ؛سپاس و ستایش تنها از آنِ پروردگار جهانیان است

ارزانی  ،نیامامان و مهدی ،سالم و صلوات تامّ خود را بر محمد و آل محمد !الهابار 
 !فرما

 نویسِپی تارگفپیش

 :معرفی صاحب کتاب و دعوت اهلی ایشان

فرزند  ،حسینفرزند  ،صالحفرزند  ،اسماعیلفرزند احمد  ،ایشان ....الحسناحمدسید 
 ،موسیفرزند  ،علیفرزند  ،محمدفرزند  ،علیفرزند  ،حسنفرزند  ،محمدفرزند  ،سلمان
که سالم  بن ابی طالبعلی فرزند  ،حسینفرزند  ،علیفرزند  ،محمدفرزند  ،جعفرفرزند 

 .باشدمی و صلوات بر آنها باد
 یبه سوی همه ـحسنالمحمد بن ـامام مهدی  یایشان وصی و فرستاده

 خدا که رسولاست مهدی همان و  ،شیعه مسلمانانِ برای یمانی موعود  ،مردم
 همچنین ایشان .سنت داده است مسلمانان اهلبه الزمان  را در آخر شوالدتبشارت 

 عیسی خداکه پیامبر است پیامبران و فرستادگان خداوند  یدهنده تسلّیمان ه
که بخشی است  و همان رهایی ،به او وعده داده ـطور که در انجیل آمدههمانـ

 .وعده داده است یانیهودبه  ایلیاخدا پیامبر را  ششدن هفرستاد
پایتخت دولت  (شرق)در عراق  5333در سال دعوت بزرگ الهی خود را ایشان 
ایشان  .جهان منتشر شده است یاز آنجا به همهاین دعوت و  ،آغاز کرده ،عدل الهی

ند با آنها هایی که انبیا و فرستادگان خداوبا همان دالیل و استدالل ،به سوی مردم آمد
هر یک ها دینپیروان که برای ) و تصریح صن :کردندبر قومشان استدالل می

بزرگان  آنبا علمی که  ،(روشن نموده است ،دآن اعتقاد دار اساس کتابی که بهبر
یید أت یبه عالوه ؛و دعوت به حاکمیت خداوند ،استده طلبی مبارزهرا به ادیان  یهمه

که  اییای صادقهؤهزاران راز طریق در ملکوت و  خداوند سبحانایشان توسط 
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 .دندهگواهی می شپیامبران و فرستادگان برای
بزرگی از شناخت جوانب که را  ییهاای از کتابمجموعه ،ان خودایشان با دست

 :از جمله ؛بین مردم نمودند هاآنتوزیع و شروع به  هبه نگارش درآوردد نبردار الهی را در
 سفر موسی ،های فرستادگانهایی از دعوتروشنگری ،متشابهات ،کتاب توحید»

جهاد درب  ،گوساله ،خاتم نبوت ،بر بستر امواج های روشنگرپاسخ ،به مجمع البحرین
 .و بسیاری دیگر« حاکمیت خداوند نه حاکمیت مردم ،است بهشت

عیسی و محمد  ،موسی ،ابراهیم ،همان هدف دعوت نوح ،اما هدف دعوت ایشان
این زمین جای جایِ اینکه توحید در  ؛باشدمی ـباد ایشان یدرود خداوند بر همهکه ـ

بیان همچنین و  ؛استو فرستادگان  هدف پیامبرانن هما ،هدف ایشان .منتشر شود
و  ظلمطور که از اینکه زمین همان ...در آن اختالف دارندآنچه انجیل و قرآن و  ،تورات

اینکه گرسنگان سیر شوند و در  .گردداز عدل و داد سرشار  ،شده استستم آکنده 
شوند و بیوه شاد  ،شاننیپس از اندوهِ طوالیتیمان اینکه  .نیازمندی باقی نماند ،زمین

اینکه  ...و اینکه ...اینکه .آورندبه دست  ،و احتراموقار زنان نیازهای مادی خود را با 
 .مهربانی و راستی ،عدل ؛پیاده شود ،شریعت یلهأترین مسمهم

به کاروان این  ،برندکه در جای جای این جهان به سر مین امؤمنبسیاری از 
به سایت رسمی انصار توانید میآگاهی بیشتر کسب  ایبر .اندپیوستهدعوت مبارک 

 (5).نماییدمراجعه  امام مهدی

 :در متون ادیان پیر« بیست و چهارمینِ »از « سیزدمهینِ »امحد 

چون و آن آواز اوّل را که  ای در آسمان باز شداز این دیدم که ناگاه دروازهپس  5»
تا کن به اینجا صعود  :گویدره میبا دیگر ،گفتشنیده بودم با من سخن میکَرنا 

به و  ،الفور در روح شدمفی 8 .به تو بنمایم ،از این باید واقع شودپس اموری را که 
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مانند  ،در صورت ،و آن نشیننده 9 .ایو بر آن تخت نشینندهبود تختی در آسمان ناگاه 
مرّد تخت که به منظر شباهت به ز اگردگردرنگین کمانی سنگ یشم و عقیق است و 

پیر ها بیست و چهار و بر آن تخت ؛بیست و چهار تخت است ،و گرداگرد تخت 4 دارد
 1 های زرّینبر سر ایشان تاجدر حالی که نشسته دیدم  ،دارندبر های سفید درهکه جام

 (5).«آیدبرمیصداها رعدها و  ،هابرق ،و از تخت
 (شیعه)سلمانان توانیم در متون ممی ،که بر تخت نشسته استکسی در مورد 
 .است که بر تخت نشستههمان کسی  محمدپیامبر خدا که و ببینیم مطالعه کنیم 

امام +  58» ؛هستندو مطهر او  جانشینان پاک همان ،اما همراهان بیست و چهار تخت
 :متن وصیت .کندبه آن تصریح می ایشان مقدّسطور که وصیت همان« مهدی 58

 !ای اباالحسـن :فرمودنـد ز دنیا رفتند به علیدر شبی که ا رسول خدا ....»
امـال  نیرالمـؤمنیرا بـه ام شـانتیوصـ حضـرت .صحیفه و دواتی آماده کن

آنهـا پس از من دوازده امام خواهند بـود و بعـد از  !یعلای  :دیرس نجایتا به ا ،فرمودند
تو  یک و تعالخداوند تبار .ینفر از دوازده امام هست نیاول ،ای علیو تو  ،یدوازده مهد

بـزرگ  یکننـده قیتصـد)اکبـر  قیو صـد رمؤمنانیو ام یمرتض یعل ،را در آسمانش
و مأمون  (شودیگذاشته م قحقّ و باطل فر نیب ،تو یلهیبه وس)و فاروق اعظم  (امبریپ

 .ستینشایسته جز تو  یاحد یبرا یاسام نیاست و ا دهینام یو مهد
و ایشـان چه زنده و چه مـرده  یهست تمیمن و سرپرست اهل ب یّتو وص !یعلای 
 یپس هر کدام را که در عقد ازدواج مـن بـاق ،بود یمن خواه یبر زنانم وص نیهمچن
مـن از او  یو هر کدام را که تو طـالق دهـ ،کندیمرا مالقات م امتیق یفردا یگذار

 و نیتـو پـس از مـن جانشـ .نمیـبیو نه من او را م ندیبینه مرا م امتیو در ق ،زارمیب
مرا بـه پسـرم  ینیو جانش تیوصا دیرسفرا که وفات تو  یزمان .یهستبر امّتم  امفهیخل

آن را به  دیاو که فرا رسوفات زمان  .نما میبه حقّ است تسل دهیو رس کوکاریحسن که ن
آن را به فرزندش آقا  دیکه وفات او فرا رس یو وقت ،بسپارد دیشه پاک و نیفرزندم حس
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 ،دینما رواگذا «یعل»های عبادت( )دارای پینهو صاحب ثفنات  عبادت کنندگان دیّو س
کـه  یو زمـان ،کنـد میآن را به فرزندش محمّد باقر تسـل دیاو رسوفات و هرگاه زمان 

بـه  دیاو فرا رسـوفات گاه که و آن ،آن را به پسرش جعفر صادق بسپارد دیاو رسوفات 
 یبـه فرزنـدش علـ دیفـرا رسـاو وفات که  یو وقت ،کاظم واگذار کند یفرزندش موس

 «یتقـ»آن را به فرزندش محمّـد ثقـه  دیاو رس فاتکه و یو زمان ،کند میتسل« رضا»
و  ،دیـواگذار نما« ناصح» یآن را به فرزندش عل دیاو فرا رسوفات که  یبسپارد و زمان

او وفـات که  یو زمان ،بسپارد« فاضل»آن را به پسرش حسن  دیاو رسوفات که  یزمان
 .است بسـپارد و آل محمد عتیکه حافظ شر «محمد»آن را به فرزندش  دیفرا رس

وفات که زمان  یپس وقت .خواهد بود یدوازده مهد شانیبعد از ا و دوازده امام بود نیا
 میاست تسل نیمقرب نیو برتر نیمن را به فرزندش که اول ینیو جانش تیوصا ،دیرساو 
مثل نام پدر من اسـت  گرشیو نام د ،ام مننامش مانند ن کی ،و او سه نام دارد ،دینما

مؤمنـان  نیخواهـد بـود و او اولـ ینـام او مهـد نی و احمد است و سـومهللو آن عبدا
 (5).«است

از کعب  :اندسنت نیز ذکر شده اهلسلمانان مدر منابع این بیست و چهار امام 
ای طبقه ،آیدهنگامی که مدتشان به سر  .آنها دوازده نفرند» :االحبار روایت شده است

سپس  .افزاید را خداوند به این امت وعده داده استصالح که خدا بر عمرشان می
وَعَدَ اهللُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا  :قرائت کرد

 کارهای و اندآورده ایمان که شما از سانیک به خداوند) (8)اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 را مردمی که همچنان ،شان کندجانشین زمین روی در که داد وعده ،اندکرده شایسته

و خداوند اینچنین با بنی اسرائیل رفتار  :گفت .(نمود جانشین بودند آنها از پیش که
 (9).«نمود
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  :پیش رو (5)«سیزدمهین حواری»کتاب 

طور که همان ؛استوصی  سیزدهمینهمان  ،احب این کتابص !گرامی یخواننده

تصریح فرموده به ایشان  خود مقدّسدر وصیت  محمدحضرت ی خدا فرستاده

به   که عیسی حواری سیزدهمین همان ،گونه که در انجیل آمده استو آن ؛است

طور که در تورات و همان ؛هنگام نزدیک شدن قیامت صغری وعده داد اوبازگشت 

 .آوردبه اهتزار درمیها برای امترا گردد و پرچمی می آقایی که دوباره باز ،هآمد

 یجهانی است که همهی شده داده وعدهبخش و مُنجی رهایی همان ،بنابراین ایشان

 .هستند شرظدیان منتاَپیروان 

در  شدر روز موعود دهنده ردِ رهاییخداوند سبحان برای مَ  یکه نقشهاز آن رو 

 :گویدمی رؤیافر در سِ اُسقف پولس فغالی در مورد مُهرها ،سّری بودن است نهایتِ

واقعاً  ،خداوند یکند که نقشهبر این داللت می« عدد کمال» یگانههرهای هفتمُ»

است که موضوعی همان  ،این سخنو  (8)«دهدسرّی است و چیزی آن را تغییر نمی

که امامان هدایت گونه آن ؛هستندبه آن معتقد  شانحداقل شیعیان یامسلمانان 

ما صاحب این امر را با  :عرض کردم به ابو جعفر :گویدمالک جُهنی می :فرمایندمی

این هرگز  ،نه به خدا سوگند» :فرمود .کنیم که در هیچ کسی نیستصفتی وصف می

 (9).«نخواهد شد تا او خود بر شما با آن احتجاج کند و شما را به آن فراخواند

از سوی این مرد  «راز»پرده برداشتن از  ،حال که چنین است :یمگومی
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رساند و عالمتی ای است که ما را به او مینشانهع و یقین طبه طور ق (بخشرهایی)

با فقط  ،ست که رهایی و نجات ماا از اینجا .نمایداست که ما را به او راهنمایی می

که اگر ـطوفان دوم مصیبت پیش از  و اینکهپذیرد صورت می مای از ناحیهتصدیق او 

 .سوار کشتی او شویم ـنزدیک است ،جاریش کندخداوند بخواهد 

امین و حکیم  یو بنده ،توصیفش نمودهقرآن تا آنجا که صالح  بیانات عالِم و عبد

را  هاکه این کتاب آنبیاناتی  ، الحسناحمدسید  ،توصیفش نمودهانجیل تا آنجا که 

است که اگر ای نکته ،اسرار سر به مُهر حکایت داردبازگشایی ه از آنچدارد و بر در

بر  ،روشن یبرهان تا ؛دست پیدا کند هاتواند به آننمی ،نباشددر ارتباط با خداوند کسی 

 .باشدحقانیت و راستی دعوت مبارک ایشان 

این ایشان در حجت و دلیل و درخشندگی  سخن ایشانعلی رغم واضح بودن 

تا حد  مختصر وهای نوشتپِیبرخی  ،تربیشبه توضیح بسیار  یاطر عالقهبه خ ،کتاب

دانشمندان برخی سخنان  ،هااین توضیحدر برخی از  .شده استافزوده  ،امکان ضروری

که  راکسانی و  هاآنپیروان  ،که این مطالبچرا  ؛رتودکس کلیسا نقل شدهو اُ کاتولیک

با  شانهو مقارن هاطور که عرضه کردن آنهمان ؛کندمُلزم می را هستندپایبند  هابه آن

بودن باطل و اشتباه  وضوحبه  ،استفرموده روشن  الحسناحمدلی که سید یمسا

 .نداهوارد شداَسرار نادانی در این  از سرِ هانماید و اینکه آنرا روشن می هاآن

بسیاری  از ،بر این کتابنویسی در حاشیه این جانب  به عالوه شایان ذکر است که

را بر همین  هاکه ایشان آنبهره جستم  برادر دکتر توفیق محمد مغربیهای نوشتپیاز 

خداوند به ایشان  .استبه نگارش درآورده  ،هایی که در این کتاب مطرح شدهپاسخ

 !به خیر کندختم و او و ما را  ،دهدنیکو پاداش 

تمکین حاصل و او را  از خداوند خواستاریم که برای قائم آل محمد  ،در پایان
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از یک هر  ـسبحانـخودش  ی از سویو با بخششعطا فرماید بزرگوارانه  یاریِ

 به حقاز کوتاهی ما و  ،به سوی او هدایت کند ،خواهدمی ش رامخلوقاتش را که هدایت

 .گُذرددر او

 !و سپاس و ستایش تنها از آنِ پروردگار جهانیان است ؛والحمدهلل رب العالمین

 
 سالمعال 

 م 8258آوریل  51
 (5)ه 5499جمادی االول  89 بابرابر 
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 پرسش و پاسخ

 ؟کیست ...ی یوحنارؤیاه در شیر و بر  

 :5پرسش 
به را ی یوحنا رؤیادر پیر بیست و چهار  ،هایشدر برخی از کتابالحسن احمدسید 

ذکر  خدا حضرت محمدکه در وصیت رسول « دوازده امام و دوازده مهدی»
 ،پیربیست و چهار این  :شودمطرح میدر اینجا پرسشی که  .اندتفسیر فرموده ،اندشده
این  ؛دهندرا خطاب قرار می خودشان استمیان ای که در به صلیب کشیده شده یهبرّ
 ؟کیسته برّ
 

 :پاسخ
 ی یوحنارؤیا

 :در اصحاح چهارم
ن تخت و بر آبود تختی در آسمان به ناگاه و  ،الفور در روح شدمفی 8 ...»

رنگین مانند سنگ یشم و عقیق است و  ،در صورت ،و آن نشیننده 9 .اینشیننده
بیست و  ،و گرداگرد تخت 4 تخت که به منظر شباهت به زمرّد دارد اگردگردکمانی 

 ،بردارند های سفید درهکه جامپیر ها بیست و چهار و بر آن تخت ؛چهار تخت است
رعدها و  ،هابرق ،و از تخت 1های زرّین تاج بر سر ایشاندر حالی که نشسته دیدم 

 .«....آیدمی صداها بر
 :و در اصحاح پنجم

 ،کتابی را که مکتوب است از درون و بیرون ،نشینو دیدم بر دست راست تخت 5»
کند که کیست ای قوی را دیدم که به آواز بلند ندا میو فرشته 8مختوم به هفت مُهر 

در آسمان نه کس  و هیچ 9 ؟بگشاید و مُهرهایش را بردارد کتاب رااین مستحّقِ اینکه 
من  4 .یا بر آن نظر کندبگشاید زمین نتوانست آن کتاب را  در زیرنه در زمین و نه و 
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گشودن کتاب یا خواندن آن یا نظر  یکس که شایستهزیرا هیچ ؛گریستمبه شدّت می
 !گریان مباش ،گویدمن می و یکی از آن پیران به 1 .یافت نشد ،کردن بر آن باشد

غالب آمده تا کتاب و هفت  ،ود استودا یبط یهودا و ریشهآن شیری که از سِ ،اینک
 ،چهار حیوان و در وسط پیرانآن دیدم در میان تخت و به ناگاه و  2 .مُهرش را بگشاید

شده ایستاده است و هفت شاخ و هفت چشم دارد که هفت روح  ای چون ذبحبرّه
آمد و کتاب را از دست راست او پس  7 .شوندبه تمامی جهان فرستاده می خدایند که

و بیست و چهار پیر به  ،آن چهار حیوان ،و چون کتاب را گرفت 2 .نشین گرفتتخت
بخور دارند که  های زرّین پر ازافتادند و هر یکی از ایشان بربطی و کاسه درحضور برّه 

مستحقّ گرفتن تو  ،گویندرایند و میسُمیو سرودی جدید  3 .دعاهای مقدّسین است
زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون  ؛کتاب و گشودن مُهرهایش هستی

و ایشان را برای خدای ما پادشاهان  52 .خود از هر قبیله و زبان و قوم و امّت خریدی
فرشتگان  و دیدم و شنیدم صدای 55 .و کَهَنَه ساختی و بر زمین سلطنت خواهند کرد

بسیار را که گرداگرد تخت و حیوانات و پیران بودند و عدد ایشان کرورها کرور و 
که  ـشده برّه ذبحـاو مستحّق است  :گویندکه به آواز بلند می 58 ؛هزاران هزار بود

و هر مخلوقی را که  59 .یابدقوّت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جالل و برکت 
شنیدم که  ،استآنچه در آنها  هر ،ستا زمین و در دریا زمین و زیردر آسمان و بر 

 54 .یناآلبد دبَ نشین و برّه را برکت و تکریم و جالل و توانایی باد تا اَتخت :گویندمی
به روی برای زنده تا ابد اآلبدین  پیربیست و چهار و آن  !آمین ،و چهار حیوان گفتند

 .«درافتادند و سجده نمودند
 :اح چهاردهمدر اصح

صد و چهل و چهار  ،بر کوه صهیون ایستاده است و با وی ،برّه ،و دیدم که اینک»
 (5).«...هزار نفر که اسم پدر او را بر پیشانی خود مرقوم دارند

                                                                                                          
 ،هر زده استمُ انهر پدرشرا با مُآنها ه پیشانی برّ که در رؤیا( 544،222عدد ذکر شده )در مورد  -5

 تعداد بسیار ،این عدد .مردم خداوند هستیم ،ما در مقابل کلیسا» :گویندعلمای کلیسا میاز برخی 
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 ابمرتبه به صورت رمزگونه  که یککسی شود برای شما روشن می ،از این متون
یکی از بیست  ،ذبح شده است یکه او برهبه اینی دیگر مرتبهاشاره و به او شیر بودن 

 رؤیااست که بر همان کسی  ،که بر تخت نشستهکسی و آن  ؛باشدمیو چهار پیر 
تر الوااز همه برتر و جایگاهش شخص این مقام روشن است که  رؤیاتسلّط دارد و در 

 ،هابر تختنشسته بیست و چهار پیر این  ،روشن است رؤیاطور که در و همان ؛است
هستند که بر آن شخصی نسبت به  ـاز جهت جایگاهـ رؤیاترین افراد موجود در نزدیک

 .تخت نشسته است
برتر نیست و از بیست و  ،که بر تخت نشستهآن کسی ذبح شده از  یبنابراین بره

این ست که همان کسی ا بینیم که اومی رؤیابا اینکه ما در  ؛باشدنمیبرتر پیر نیز چهار 
این فقط او چطور پس  .کتاب را بگیرد و مهرها را بگشایدکه دارد ا ر گیشایست

تر و او نزدیکاز در حالی که آنان  ؛و نه دیگران را بگیرد شایستگی را دارد که کتاب
 ؟!باشندمیبرتر 

اشاره به یکی از بیست و چهار پیر به طور رمزگونه  ،ذبح شده یدر نتیجه باید بره
 .داشته باشد

 ؛سایر موارد ....و افتادند و با او سخن گفتند در)به سجده( نان برای او اما اینکه آ
سازی و به معنای این است که آنان برای او آماده ،افتادند در)به سجده( اینکه آنان 

 ،به نتیجه و فرجام یعنی پیاده شدن حاکمیت خداوند در زمینشکردند و  چینیمقدمه
 .ایمان داشتند

است که کسی همان  ،ر اینکه یکی از بیست و چهار پیرد» :سخن شمااین اما 

                                                                                                          
 .گیردمی بر را درمردم و زبانی  ،قبیله ،بسیاری از هر امتعموم طور نیهمو  ؛شودمی زیادی را شامل

طبق رؤیا  عدد مذکور دراین و از آنجایی که « دارد اشوشهجهان و چهارگ یاین داللت بر همه
خود  ،منظورو  ؛«است گونهرمزعددی  ،عدداین »گفتند که چنین  ،نمایدمیتفسیر آنان بسیار اندک 

 !آسان استچه سهل و  ،ویل بدون دلیلأتدر نظر اینان  ؛کمال خونسردیاینچنین با  .نیستعدد 
 .پولس فغالی ،یوحنا رؤیا قدّیس هایی در کتاب مقدّس ـپژوهش
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پس چگونه خودش را مورد  ؛وجود دارد یاشکال ،بره و شیر توصیف شده استرمزگونه 
که ما دلیل به این  ؛شودمحسوب نمی یحقیقت اشکالاین در« ؟دهدخطاب قرار می

 گانهست و چهاربیآن پیرهای اشکالی ندارد که یکی از  .گوییمسخن می رؤیای بارهدر
مورد خطاب  ،به شیر توصیف شده استاز سوی دیگر به بره و از یک سو به رمز که 
 ؛شدصحیح می رؤیانقض قطعاً  ،بودمیاگر این اشکال صحیح که  ؛تا انتها ....گیردقرار 
به شیر توصیف  ،پیدا کردشد و شایستگی بازگشایی کتاب را غالب که کسی که چرا 

ذبح شده  یهمان بره ،که کتاب را گرفته استکسی  شده است سپس بیان ،شده است
 :باشدمی

غالب آمده تا کتاب و  ،ود استودا یبط یهودا و ریشهآن شیری که از سِ ،اینک»
چهار حیوان و در وسط آن دیدم در میان تخت و به ناگاه و  2 .هفت مُهرش را بگشاید

شاخ و هفت چشم دارد که هفت شده ایستاده است و هفت  ای چون ذبحبرّه ،پیران
پس آمد و کتاب را از دست راست  7 .شوندروح خدایند که به تمامی جهان فرستاده می

 .«نشین گرفتتخت
و شایستگی  است که چیره شدکسی ذبح شده و شیر برای اشاره به  یبنابراین بره

و چهار پیر  و او یکی از بیست ؛که کتاب را بگیرد و مهرهایش را بگشایدداشت این را 
شیر به رمز با  ،باشدشجاعت و اخالص می ،که نیازمند نیروکسی در جایگاهِ  .باشدمی

با به رمز  ،باشدیمشدن هرهایی که نیازمند به قربانی او اشاره و در جایگاه گرفتن مُ
یک به  ،شخصیتهر دو  .به او اشاره شده است ـبح شدهذگویی که ـایستاده  یبره

از این جهت که نیرومند  ؛باشدو منافاتی بین این دو نمی (5)ارداختصاص دشخص 

                                                                                                          
ای است که لهأمس ،رؤیا به یک شخص و از اَبعاد مختلفی اشاره دارد اینکه رمزهای مختلفِ -5

برای این دو  یکی از .کنمدو متن را نقل می ،نمونهبه عنوان  .علمای مسیحی نیز به آن اعتقاد دارند
 یاش بر ما و همهرواییاو در نیرومندی و فرمان ....» :گویدمیآنجا که  ؛ونیوس فکری استتنآ

و بر رفتن صلیب به  ایم کردن خودش به عنوان قربانی برولی در مقدّ ؛شیر استچون مخلوقات 
 .رؤیاسفر  یرتفس ـ عهد جدیدـ شرح کتاب مقدّس  .«....باشدمیه برّ ،ماگناهان دوش کِشیدن 
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 .استستمدیدگی مظلومیت و اخالص و صبر بر  ،شدنقربانی  یبودن روح در نتیجه
این نکته که  ،کنندتفسیر می  عیسیرا  رؤیاذبح شده در  یبرهاینکه آنها اما 
 ؛کنداین موضوع را باطل می ،بر تخت از دید آنها همان خداوند متعال است ینشیننده

 (5)!تر از اینها استخداوند متعال بسیار بلند مرتبه
های از محدودیت ،آمده آنانو پوشیده نیست که آنچه در این خصوص در تفسیر 

توانید کتاب برای جزئیات بیشتر می .باشدمیالوهیت مطلق او نقض خداوند سبحان و 
 (8).مطالعه نماییدتوحید را 
 بیست و چهار پیراست و  محمد ،که بر روی تخت نشستهکسی  ،مانظر از اما 

 باشندمی شخداوند در زمین و جانشینان خلفا ،که اینان ،اندهگرداگرد ایشان نشستنیز 
خود نام برده  مقدّسرا در وصیت آنها  خدا که رسول کسانی ؛ن(یامامان و مهدی)

                                                                                                          
ما هم مانند بره و هم پروردگار  ،در سفر رؤیا» :گویددکتر ولیم مکدونالد است که میاز آنِ دیگری 
او همان بر دوش  ،خداوند استی بر دوش کشندهاز این جهت که او  .شودتوصیف می ،مانند شیر
او قاضی است  ،شیریگاه در جاو  ؛بردجهان را از بین میخطاهای که باشد میای ذبح شدهی کشنده

بر دوش کشنده )بره( است و در دومین  ،آمدننخستین او هنگام  .دهدکه دشمنانش را کیفر می
ما چشم  ....» :گویداسقف پولس فغالی می .)بنیان عمواس کتاب مقدّس( «شیر خواهد بود ،آمدنش
در اینجا  ؟ه نامیده شده استرّچرا عیسی ب .قرار داریممقابل بره در در نتیجه ما  .شیر هستیمانتظار 

 .یوحنا(قدّیس  رؤیا ـکتاب مقدّس هایی در )پژوهش« ....سه دلیل وجود دارد
خداوند دیده شده » :گویدمی ،که بر تخت نشسته استکسی دکتر ولیم مکدونالد نیز در مورد  -5

 مقدّس( کتاب س)بنیان عموا« در دست دارد ،نمایدهر از آن محافظت میمُ هفتاست که کتابی که 
 استنصب شده تختی در آسمان » :باشدسخن اسقف پولس فغالی در مورد تخت می ،اینمانند هو 
مرتبه  مرتبه دو 54این از  ؛مرتبه آمده است 54 .آمده است« تخت»لفظ  ،در تمام این فصل .(ب 8آ )

تخت یعنی  ؛اردحاطه دتخت اول اِ بر )دوازده تخت( دیگرهایی بینیم تختمیبه صورت جمع که 
  .یوحنا( رؤیا قدّیس ـ مقّدس هایی در کتاب)پژوهش« خداوند

به الهوت را بیان کرده است و در درست و صحیح  یعقیدهاحمدالحسن سید  ،کتاب توحیددر  -8
 ؛دهدمورد بحث قرار می ،عقاید باطلی را که بسیاری از مردم زمین امروزه به آن اعتقاد دارند ،آن
 .دیگرانمسیحی یا  ،سلمان باشندخواهند ممی
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 (5).است

 :آیدیس ی بیرون می یای که از تنهشاخه

 :8پرسش 
تفسیر   به مسیح ،رویدیسّی می یکه از تنه را ایها و کلیسا شاخهکشیش

 ؟آیا این صحیح است .نداهنمود
 

 :پاسخ
 :ای است که در اشعیا آمده استپرسش شما در مورد شاخه

 :یازدهم اصحاح ـاشعیا 
اهد هایش خوریشه ای ازو شاخهشود خارج میای یسّی شاخه یو از تنه 5»
 روح مشورت و ،فهم روح حکمت و ،پروردگار بر او قرار خواهد گرفتروح  و 8 شکفت
او  .و خوشی او در ترس از پروردگار خواهد بود 9 روح معرفت و ترس از خداوند ،قدرت
هایش حکم گوشی شنیدهکند و موافق ی چشمش قضاوت نمیبر وفق مشاهدهفقط 
زمین با  نوایانِ داوری خواهد کرد و در میان بی مسکینان را با عدالتبلکه  4 دهدنمی

هایش زند و منافق با نفس لبزمین را با عصای دهانش می .انصاف حکم خواهد راند
پس گرگ  2امانت خواهد بود  ،عدالت و کمربند میانش ،کمربند کمرش 1 خواهد مرد

و اله با شیر گوسو خواهد خوابید و پلنگ با بزغاله گوسفندان سکونت خواهد داشت با 
خواهد چرید و  و گاو با خرس 7 آنها را خواهد راند ککوچ یو طفل ،با هم پرواری
 و طفل 2 .خواهد خورد گاو کاه خواهند خوابید و شیر مثل آنها با هم هایبچه

خود را  دست ،شده خواهد کرد و طفلِ از شیر باز داشته مار بازی بر سوراخ ،شیرخواره

                                                                                                          
تر ارایه پیش ،نمایدگانه تصریح مین دوازدهگانه و مهدییبر امامان دوازدهوصیت مقدّس که متن  -5

 .گردید
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کار  کنند وفساد نمی ،من مقدّسکوه تمام در  و 3 .خواهد گذاشت افعی یبر خانه

دریا  ،آبکه  طور انشود هممیپروردگار پُر زمین از معرفت زیرا دهند زشتی انجام نمی
برپا خواهد مردم برای پرچمی به عنوان یسّی ی ریشهو در آن روز  52 پوشاندرا می

 روز واقع و در آن 55ند کرد و او با جالل خواهد بود ها فقط او را طلب خواهشد و امّت
از  را که خویش قوم یخود را دراز کند تا بقیه خداوند بار دیگر دست که خواهد گشت

 مانده دریا باقی هایو از جزیره حَمات ،شنعار ،عیالم ،حبش ،فتروس ،مصر ،آشور
 را جمع اسرائیل شدگانرانده ،برافراشتهرچمی پها امّت جهت و به 58 .آوردباز ،باشند
 .«خواهد آورد فراهم جهانی گوشهیهودا را از چهار  و پراکندگان اهد کردخو

 ،صحیح نیست و این متن ،کنندتفسیر می به عیسیاینکه آن شاخه را ولی 
بر اساس  عیسی .داردسرِ ناسازگاری  شانو با عقیده (5)تابدنمی را برتفسیر آنان 

                                                                                                          
هایش خواهد ریشه ای ازو شاخهشود خارج میای یسّی شاخه یو از تنه» :یآیه ،علمای کلیسا -5

یکی است و  ،و تنهشاخه رشان این است که معنای و نظ کنندمیتفسیر  را به عیسی« شکفت
س یتادرکشیش سخن  ،آنان هایتفسیراز به عنوان مثالی  .باشدمیقطعاً خالف حکمت  ،مورداین 

نگفته است فرزند  ....» :کنمشود را بیان میمتن بر عیسی منطبق میبا این تصور که این یعقوب 
 هواقعاً متواضعان یولی خواست او را به شکل ؛ود استودابا اینکه ایشان از جهت شرعی فرزند  ،دوداو

از دنیا  ،و در حالی که جایگاهش اندک بود از یسّی که زندگی کردای شاخهمانند نهال و  ؛کندبیان 
 ،دهندتطبیق می« حزقیا»بر را متن به اینکه یهود بی هیچ دلیلی آنان  .(تفسیر سفر اشعیا)« رفت
در حالی که  ؛بودمتولد شده  ،را بگویداین مطلب پیش از آنکه اشعیا زقیا حکه چرا  ؛گیرندل میااشک
آیه و این روشن است که  .دهندتطبیق می بر عیسیمتن را آنان نیز بدون دلیل خود بینیم می

 چنین تطبیقی را بر ،اندبیان فرموده احمدالحسن بنا به دالیلی که سید  ،آیدآنچه پس از آن می
اما یسّی در تورات ... » :ایشان معنای متن را در کتاب دیگری اینگونه بیان کرده استو  ؛تابندنمی

 از نسل داوودنیز  مادر امام مهدی واست،   داوودپیامبر خدا او پدر  ؛استشناخته شده 
نوادگان اسرائیل  ومادری جز یاز ناحیه محمد بن الحسن العسکری پس امام مهدی... .باشدمی

پس اینکه حضرت . رودبه شمار می  پدری از نوادگان محمّد یو از ناحیه ( )یعقوب
بر مهدی اوّل از مورد که این گونه همان. کندبر او صدق مییسّی است، ی تنهای از شاخه مهدی
یسّی ی تنهاز ای است که از شاخهای چرا که او نیز شاخه ؛کندگانه نیز صدق مین دوازدهیمهدی
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ترسد و از پروردگار میاو چگونه پس  ؛همان پروردگار مطلق است ،آنان یعقیده
 یگانهسه قانیمِاَ یآوردن به عقیدهشاید با پناه ؟!!خوشی او در ترس از پروردگار است

 ـدر کتاب توحید بیان کردمو برهان که باطل بودنش را با دلیل ـباطل و متناقض 
 (5).دلیل بیاورند

 .ننمودو بین مردم قضاوت نکرد حکومت  که عیسیین در حالی است ا
دیدگان برای مظلومان و ستمیا انصاف امکان بر پا داشتن عدالت  ایشانبنابراین 

 (8)؟!شودمنطبق میاو متن باال بر چطور پس  ؛به دست نیاوردرا 
زمین  اینکه ؛شودمحقق نمی در زمان عیسیکِشد متن به تصویر میآنچه این 

                                                                                                          
امام مهدی در  یکتاب وصی و فرستاده) «است ید؛ چرا که او از نسل امام مهدیآبیرون می

 .(انجیل و قرآن ،تورات
گیرد ترس از پروردگار که بر او قرار می ازعیسی بردن دلیل آوردن آنان در مورد لذت در مورد اما  -5

قرار گرفتن حلول و  ...» :گویدس یعقوب در تفسیرش مییتادرکشیش  ،اقانیم یمسئله او ارتباط آن ب
 .اُقنومی است ،در مورد ایشان قرار گرفتن .با قرار گرفتن او بر ما متفاوت است ،روح القدس بر مسیح

قرار و » :گویدو می« ....هیچ حد و مرزیبدون  یقرار گرفتن .با پدر یگانه است ،در ذات جوهراو 
 .«....وجود داردگانه ازلی بین اقانیم سه یحادبلکه ات .باشدقرار گرفتن زمانی نمی ،گرفتن روح القدس

را در احمدالحسن سید سخنان توانند می گانهم ،گانهاقانیم سه یاما در مورد باطل کردن عقیده
 .مطالعه نمایند 5شماره  پیوست

چنین « کندی چشمش قضاوت نمیاو بر وفق مشاهده»ی کشیش تادریس در توضیح آیه -8
موضعی کامال متضاد با آنچه در زمان اشعیا جریان داشت که قُضّات براساس  سید مسیح» :نویسدمی

به بسیاری از کسانی که به  دارانه بودن(این طعنه )جانب .کنداتخاذ می ،کردندقراین قضاوت می
و پروردگار با شدت در برابر این بیماری ایستادگی  ،شودوارد می ،های رهبری متعهد هستندلیتمسئو
 ،مانند فریسیان ؛نمودتوبیخ می ،داری و ریاکاری دچار بودندرهبران دینی را که به جانب ،یشانا .نمود

کرد و با افراد به سوی خود دعوت می ،حالی است که کودکان را با لطفاین در  .صدوقیان و کاتبان
می بسیار از رویکرد عل ،روشن است که رویکرد این متون .«نمودمهربانی می ،خطارکار و باجگیر

کند و زمین را پر از شناخت و عدل گوید که حکومت میمردی سخن می یمتن درباره .دور استبه
 .نمایدکند و با لطف رفتار مینه از کسی که توبیخ می ؛کندمی
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این شناخت  .طور که از آب دریاها پر شده استهمان ،شوداز شناخت پروردگار پر می
و نیرومند  ،کنندکمک میفقیران به اینکه ثروتمندان مانند  ؛ثیری بر جای بگذاردأباید ت

 ...و شودزمین از ستم خالی میبه زودی و دهد یاری میضعیف را 
به دور به طور کامل و دعوت ایشان  متن از عیسیتمامی محتوای تقریباً 

گرد را  (یعقوب )از نظر اینان اسرائیل شدگانرانده ،آیا به عنوان مثال عیسی .است
جهان جای جای را از  (فرزند یعقوب ،)از نظر آنهایهودا  و آیا پراکندگان ؟؟استآورده 

ضمیمه کرده آنها را  ،اوایمان به  او بگرد آورده آنان را  :اگر بگویند ؟؟استگرد آورده 
از  ،ایشانهنگام باال بردن تا  که دعوت عیسیچرا  ؛نیستنیز صحیح این  ،است

این  :گویدکه متن میاست در حالی این  .تجاوز نکرده بودشهرهای اندکی  یمحدوده
معنای به عبارت دیگر  ؛آوردگرد میزمین گوشه و کنار پراکندگان یهودا را از شخص 
از تقریباً مردم بسیاری  ،شخصشدن این  در زمان برانگیخته :شدباچنین میمتن 
 مکانِ دست نسبت به دور های سرزمیناز به خصوص های عالم و دولت یتمام

 (5).آورندمیبه او ایمان )گوشه و کنار زمین(  او شدن برانگیخت

                                                                                                          
اتفاق نیفتاده  در زمان عیسی ،کنند به اینکه آنچه در متن گفته شدهعلمای کلیسا اعتراف می -5

طوری و بی همین ؛پندارند که در آینده به دست کلیسا حاصل خواهد شدچنین می ولی آنان ؛است
 ....گونه است = یعنی در زمان انجیلاین ،در آن زمان» :گویداسقف آنتونیوس فکری می !هیچ دلیلی

سپس در پایان  .سپس از طریق کلیسا ،این اتفاق روز پنجاه است سپس با پند و اندرز فرستادگان
، برافراشتهپرچمی ها امّت جهت و به 58» یآیه ....ایمان یهود اتفاق خواهد افتاد ،روزگاران

خواهد  فراهم جهانی گوشهیهودا را از چهار  خواهد کرد و پراکندگان را جمع اسرائیل شدگانرانده
)تفسیر « هد آوردخوا فراهم جهانی گوشهیهودا را از چهار های امت پراکندگان یکلیسا همه ؛«آورد

اش کلیسای ارتودکس باشد که پاپ شنودای سوم درباره ،چه بسا منظور او .(55عهد قدیم ـ اشعیا 
حالی است که پاپ واتیکان این در  ؛«تنها کلیسای مسیحی است ،ارتودوکس قبطی» :گفته است

 ،مسیحیتنها کلیسای » :نظرش چنین است« دومینوس یزوس»بِنِدکیت شانزدهم براساس سند 
و آن و نه چیز دیگر همانی است که تمامیِ ابزارهای رهایی را در اختیار « کلیسای کاتولیکی است

پندی که کاهن کلیسای ارتودکسی  ،هایی شد که آخرین آنهاالعملباعث عکس ،این مسئله .دارد
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خواهد کرد  را جمع اسرائیل شدگانرانده ،برافراشتهپرچمی ها امّت جهت و به 58»
 .«خواهد آورد فراهم جهانی گوشهیهودا را از چهار  و پراکندگان

أحمد(  ،حمد)« ستایش کرد»یا « ستایش»ی یهودا در زبان عربی به معنی کلمه
 .است

 :در تورات سِفر پیدایش اصحاح بیست و نهم آمده است
 حمد ر راپروردگا مرتبه این :گفت و پسری زایید ،شده حامله دیگر بار و 91»

 (5).«بازایستاد زاییدن سپس از .نهاد نام یهودا را او پس .گویممی
 (8).باشدمی ی خدا(بنده« )اهلل عبد» به معنی در عربی «اسرائیل» یکلمهو 

 ،برافراشتهپرچمی ها امّت جهت و به» :شودمیچنین متن معنای این در نتیجه 
را از چهار ( احمد)یهودا  خواهد کرد و پراکندگان را جمع( عبد اهلل) اسرائیل شدگانرانده
 .«خواهد آورد فراهم جهانی گوشه
گوشه و کنار که مانند ریختن برگ درختان پاییزی از کسانی هستند « پراکندگان»

 انصار امام مهدیاینان  .شوندجمع می (احمد ،مهدی اول)زمین برای یاری قائم 

                                                                                                          
برداشته  به اینکه از خوشمزگی دست ؛باشدنمی ،پاپ واتیکان بیان کرده است« کشیش مرقس عزیز»

و به طور قطع آن  ،در دست شیطان خواهد بود ایشود و از خواب غفلت بیدار شود وگرنه بازیچه
کلیسایی است که از کلیسای »کند طبق نظر مارتین لوتر را جمع می هاکلیسایی که پراکندگی
 .و بیاناتی از این دست ؛گر استاین همان کلیسای اصالح ؛«کاتولیک مشتق شده

عبری است که  ینام» :استآمده « یعقوب پسریهودا » یکتاب مقدّس در شرح کلمههنگ فردر  -5
باشد و می)همسر یعقوب(  از لیئه چهارمین فرزند یعقوباو و باشد می (حمد« )ستایش کرد»معنایش 

مادرش در هنگام والدتش شکرگزاری و این نام به خاطر  (91 :83) النهرین متولد شده است در بین
 .«داده شده است به او
روایتی  ،از جمله و به عنوان مثال .اندروشن و روایات نیز آن را بیان کردهموضوعی است این  -8

ی خدا( من عبد اهلل )بنده» :فرمود خدارسول  :است که عیاشی در تفسیرش روایت نموده است
به او امر فرمود، مرا ی خدا هستم و اسمم اسرائیل است؛ هر چه هستم و نامم احمد است. من بنده

 .44 ص 5 ج :تفسیر عیاشی. «نیز امر کرد و هر چه او به او نمایاند، مرا نیز نمایانید
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مشخص   که از روایات محمد و آل محمد طورهمان ؛در آخرالزمان هستند
 (5).باشدمی

 :دارد بر رزنی که خورشید و ماه را د

 :9پرسش 
ی یوحنا خورشید و رؤیا زنی که در ،روشن کرده استاینگونه  احمدالحسنسید 
 ها و کلیسا چیزکشیش در حالی که ؛است مادر امام مهدی ،دارد بر ماه را در

 ؟شودثابت می ،دیگرانح بودن سخن ایشان و نه چگونه صحی .گوینددیگری می
 
 :پاسخ

 :ستا ی یوحنارؤیااما پرسش شما در مورد زنی که در 
  :58 اصحاح ـی یوحنا رؤیادر 
 زیر ماه و دارد بر در را آفتاب زنی که :شد ظاهر آسمان در عالمتی عظیم و 5»

                                                                                                          
در مورد سخن خداوند  امام باقر :این مثالی از آنهاست .ندبسیارخصوص روایات در این  -5

پیشى جویید. ها سوی نیکیپس به ) جَمیعاً فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ أَیْنَ ما َتکُونُوا یَأْتِ بِکُمُ اهللُ :عزوجل
و سخن خداوند تبارک و  ،، والیت استهانیکی» :فرمود (آوردشما مى یخدا همههر جا که باشید، 

یعنی  (آوردشما مى یخدا همههر جا که باشید، ) أَیْنَ ما تَکُونُوا یَأْتِ بِکُمُ اهللُ جَمیعاً : تعالی
 داده امت وعدههمان ! آنان سوگندبه خدا » :فرمود .«هستندا و اندی سیصد و ده تاصحاب قائم که 

پاییزی جمع  به خدا قسم! در یک ساعت و مانند ریختن برگ درختانِ» :فرمود .«شده هستند
 .است که امروز اتفاق افتاده استهمان چیزی این  .959 ص 2 ج :شیخ کلینی ـکافی  .«شوندمی

ایمان آوردند و انصار ایشان در احمدالحسن های مختلفی به سید ادیان و جنس ،افرادی از شهرها
 روسیه ،شرق آسیا ،مغرب عربی ،میانهخاورکشورهای مانند  ؛پراکنده هستندمناطق بسیاری از جهان 

 ،فنالند ،هلند ،نروژ ،سوئد ،آلمان ،فرانسه ،های اروپایی و غیر اروپایی مانند بریتانیادولتبسیاری از  و
 .جاهای دیگرآرژانتین و  ،مکزیک ،آمریکا ،کانادا ،استرالیا ،اسپانیا
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دردِ  از ،است ستندر حالی که آب 8 ،است ستاره دوازده تاجی از سرش بر و پایهایش
ی همه که زایید ای رافرزند نرینه پس 1 .... .آوردبرمی فریاد زاییدن عذاب و زایمان
 به وساطت ایشان و 55 .... ؛کرد حکمرانی خواهد عصای آهنین به را های زمینامّت

نداشتند تا اینکه  دوست را خود جان و آمدند غالب او برشان ی شهادتکلمه و برّه خون
 و ساکنان زمین وای بر ؛باشید شاد آنها ساکنان و هاآسمان ای ،رو این از 58 .رندبمی
 یزمان داند کهمی چون ؛خشمی عظیم با است شده فرود شما نزد به ابلیس که زیرا دریا

 را نرینه فرزند که زن آن بر ،شده افکنده زمین بر که دید اژدها چون و 59 .اندک دارد

 ،نسلِ او اندگانمباقی با تا رفت ،نمود غضب زن بر اژدها 57 .... .کرد جفا ،بود زاییده
 .«....جنگ کند ،کردند و حاملین آن بودندکسانی که وصایای خداوند را حفظ می

به اینکه این  ـکنندآنگونه که مسیحیان تفسیرش میـ هاباطل بودن تفسیر آن :اول
به را  آن زن فرزند ،هاآنکه همین کافی است  .ست روشن استا کلیساهمان  ،زن

پیش از آنکه در حالی که واقعیت این است که  ؛کنندتفسیر می است عیسیاینکه 
 ،ولد شدمت عیسی ،نظر گرفت کلیسا متولد شود و وجودی بتوان برایش در

 (5)!برانگیخته شد و مرفوع شد

                                                                                                          
و کسی وجود دارد  ،همان کلیسا است ،و آن زن» :گویداسقف آنتونیوس فکری در شرح آن می -5

ولی والدت فرزندانش  ؛مادر فرزندانی است ،و او باردار است = کلیسا ....او عذرا است :گویدکه می
 ای رافرزند نرینه  پس... .آوردمی بر فریاد زاییدن عذاب و دردِ زایمان= با سختی بوده است  ،توسط او

نظر اسقف پولس  .«او مذکر است چرا که داماد کلیسا است ؛باشد= او مسیح است که پسر می زایید
 .همان کلیسا است که در تاریخ اسرائیل ریشه دوانیده است ،زن» :گویدفغالی نیز چنین است و می

 .«چیرگی است یکند که نشانهدر مجد و شکوه تاجی بر سر می ،اشعد آسمانیکلیسا در بُ
شدن کلیسا براساس نظر رایج در اما متولد  .یوحنا( هایی در کتاب مقدّس ـ رؤیا قدّیس)پژوهش
اسقف میکائیل جریس « مذکرات تاریخ کلیسای مسیحی»در  .در روز پنجاهم بوده است ،مسیحیت
پس از اینکه سید مسیح در کوه زیتون از نزد  ....شدن کلیسام انتظار و متولد ایا -7» :آمده است

در روز پنجاهم برافراشته  ....و آنان به اورشلیم بازگشتند ،شاگردانش باال رفت و به آسمان صعود کرد
های یهودیان در صبح به وقت ما( بین جشن 3شدن سید مسیح و در ساعت سوم به وقت عِبری )



  
 انتشارات انصار امام مهدی  01

 .صحیح نیستنیز  تفسیر این زن به مریمدر جهت تالش  ،به همین ترتیب
 :کهداشته باشد توجه باید  ،حق استکس که خواهان هر 

ستاره و خورشید و ماه چه دوازده و  ؟فرزندش کیست ،باشد  اگر زن همان مریم
پانزده به  ،است همان مریم رؤیادر  اگر آنان بگویند که زنِ  ؟هستندکسانی 

 (5)!خواهند داشت صحیح نیاز یبه شکل رؤیاشخصیت دیگر برای تفسیر 
رانی کرده است یا حکم ،ها را با عصایی آهنینامت یهمه سیو آیا عی

 (8)؟!کندمی
برخی از آنها به اینکه از سوی که دارد  نسلی غیر از عیسی ، و آیا مریم

                                                                                                          
پروردگار این مناسبت یهودیان را به  ....های بزرگشان که عید پنجاهم بوددر یکی از عیداورشلیم 

 .«شدن کلیسا برگزیدعنوان موعدی برای متولد 
ها و تنگناهای شدیدی را در بیان آن مالحظه آشفتگی ،کسی که به سخنان مُفسران مراجعه کند -5

همان مردمی هستند که در  ،آورددک به دنیا میزنی که کو» :گویداسقف پولس فغالی می .کندمی
به مردم  ،و چشم نگارنده در همین حین ؛درخشندبزرگی نعمت خداوند )خورشید( و عهد )دوازده( می

 .هایی در کتاب مقدّس ـ رؤیای قدّیس یوحناپژوهش .«نِگردعهد قدیم و عهد جدید می
کـامالً روشـن اسـت زنـی کـه » :گویـدس میپدر هیبولیت ....» :گویداما کشیش تادریس یعقوب می

 ،اشبه اینکه درخشندگی ؛پدر یاری شده است یهمان کلیسا است که با کلمه ،دارد بر خورشید را در
به ایـن موضـوع اشـاره « زیر پایش است ،ماه»و با این سخنش « خورشید را پشت سر گذاشته است

 دوازده از تاجی سرش بر و»طور که عبارت همان ؛کند که با بزرگی آسمانی از ماه فراتر رفته استمی
  .«که کلیسا را برپا نمودند اشاره دارد ایبه دوازده فرستاده« است ستاره

ها را با عصای آهنین رهبری نکرده امت یهمه ،در گذشته کامالً روشن است که عیسی -8
چنین است پس چه زمانی آنان را حال که  .کنندآمدن دوم ایشان را انکار می ،و بسیاری از آنان ؛است

گویند ها میمعنایی برای آنچه هزارگانی» :گویدآنتونیوس فکری در شرح خود می ؟!کندرهبری می
سال حکومت کند و  5222آید تا مدت کسانی که ایمان دارند مسیح دوباره به زمین می ؛وجود ندارد
کند و گرگ با بره زندگی می ،کندمت پُر میکِشد و جهان را از سالشیطان را به بند می ،در آن مدت

و  ؛کندهای مؤمنان را پر میتشبیهاتی رمزگونه است که اشاره به آن سالمتی دارد که دل ،این .....و 
 .«آورده است ـپادشاه سالمتبه همان که مسیح ـ
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آنها یعنی  ؟!شناخته شده باشند ،خدا تکلیف شده باشند تا وصایای خداوند را حفظ کنند
به  ؛باشندخوبی و راه خداوند پیشوایان  و شخداوند در زمینجانشینان فرستادگان یا 

و جن  نسهای اِشیطانو بدی از  رویارویی با رهبران شرّ  مسئولیتای که گونه
 (5)؟!ی آنان باشدبر عهده ـوجود دارد رؤیاطور که در همانـ

در اموری غیبی که به طور معمول  ،کنداتفاقاتی را بیان می رؤیاهمچنین وقتی 
اتفاق افتاده اینکه آنچه دیروز  ،در غیر این صورت ؛شودفتد بیان میامیآینده اتفاق 

خواهد چه معنایی  ،مردم را از آن آگاه کنیمبه عنوان مثال ببینیم تا  رؤیادر است را 
ای چه فایده ،هاآنبه مردم دادن  یو در آگاه !آگاهیمآن خود از در حالی که ما  ؟داشت
 مریمپس از اینکه طوالنی  یی یوحنا مدترؤیا در حالی که ؟خواهد داشتوجود 
شدن عیسی و پس از به اتمام مبعوث از پس حتی  ؛دیده شد ،را به دنیا آورد عیسی

غیبی که مواردی ی یوحنا از رؤیابنابراین  .بوده استاو و مرفوع شدن  شرسیدن رسالت
و به پایان تاریخی که اتفاق افتاده مسایل گوید و نه از سخن می ،خواهد افتاداتفاق 

آن را تفسیر « است  آن زن مریم» گویدمیکه گونه که کسی آن ؛رسیده است
 (8).کندمی

                                                                                                          
به صلیب  با که هستند مسیحیانی همان ،زن نسل یبقیه» :کنند تا بگویندمی کاریفریب برخی -5

« ...کنند آشکار را ایمانشان که داشتوا را آنان ،مشارکت این و ؛داشتند کشیده شده مشارکت
اینکه  :و پاسخ آن روشن است ؛ی(پولس فغال ،هایی در کتاب مقدّس ـ رؤیای قدّیس یوحناپژوهش)

خلفا  ،یعنی آنان ؛های او مکّلف هستنداز سوی خداوند به محافظت از وصیت ،این نسل زن گفته شده
 !نه عموم مؤمنان ،و جانشینان خداوند و فرستادگانی از سوی او و رهبران خیر و خوبی هستند

ما را در جایگاه دست و پنجه نرم کردن  ....» :گویدبندهای رؤیا می یاسقف پولس فغالی درباره -8
 ،اینها .کند که واقع خواهد شدیا مواردی را آشکار می ،دهدبا مواردی که اتفاق افتاده است قرار می

شکی نیست نمایشی در  ....» :گویدسپس می« نه به پشت سر ،دوزندهای ما را به پیش رو مینگاه
اما نهایت آنچه در ابتدا وجود داشته است و آنچه در گذشته  ؛ترتیب تاریخی )قبل و بعد( وجود دارد

 .«هستیم که همه چیز در یک زمان وجود دارد« یابدیت»و ما در  ،در آینده خواهد آمد ،شودروایت می
 .هایی در کتاب مقدس ـ رؤیای قدّیس یوحناپژوهش



  
 انتشارات انصار امام مهدی  07

 .باشدمی ،است  مریم زننافی اینکه آن روشنی بود که موارد  ،ارایه شدآنچه 
 :بیان معنای صحیح :دوم

 کلمات ،هارؤیاکه داشته باشیم توجه  باید ،رؤیامتن در این از بیان معنای پیش 
در احواالتی که خورشید و تورات و انجیل  ،مانند قرآنه رؤیاخداوند هستند و در نتیجه 

در  های مختلفمصداقو منطبق شدن بر نو به نو از جهت  ،ماه در جریان هستند
است و معناهای  گونهرمزروی وجودشان و از این  ،دنباشمی ،مختلف یهازمان

یا مادر و پدر  ،توانند فرستاده و وصی باشندمی رؤیاخورشید و ماه در  .داردمتعددی 
ببینی  رؤیارا در شما کسی همچنین گاهی امکان دارد  .یا مادر و پدر روحانی ،جسمانی

شهری ببینی شما و چه بسا  ،باشد او مدّ نظر بلکه فقط نام ،او نباشدخودِ  ،منظور که
ر برخی خصوصیات یا بلکه منظور شهری باشد که د ،که خودِ آن شهر مورد نظر نباشد

 ،ها کلمات خداوند هستند و چه بسا رمزهارؤیا .شاید نامش با آن تشابهاتی داشته باشد
مانند وحی و سخن پیامبران و سخن هدقیقاً  ،را آورده باشندها و حکمت الهی اشاره

 .اشفرستاده شده فروهای خداوند در کتاب
 :گویممی ،روشن شدحال که این نکته 

 یدر زمان به مادر امام مهدی رمزگونه به طور ی یوحنا رؤیا در ،زناین 
 ؛گرفته و احاطه شده استبر دردوازده نفر ماه و  ،ایشان با خورشید .اشاره دارد مشخص

یعنی  ؛تا امام مهدی از فرزندان فاطمه  فاطمه و امامان ،علی ،یعنی با محمد

                                                                                                          
که دوازده کسانی  ؛شودباطل بودن سخنان برخی مُفسران کتاب مقدّس روشن می ،و به این ترتیب

ه تعدادی طور کهمان .های( عهد قدیم و فرستادگان عهد جدید تفسیر نمودندستاره را به اَسباط )نوه
در  .گویداز امور غیبی در آینده سخن می ،اشاره دارد که این رؤیا ،از آیات روشن و واضحِ سِفر رؤیا

ای و آنچه اکنون هست و آنچه از این پس خواهد شد، همه را پس آنچه دیده 53» :5اصحاح 
مان بود و پس از آن نظر کردم و اینک پیش رویم دری گشوده در آس 5» :4و در اصحاح « بنویس

همان صدای چون بانگ شیپور که بار نخست با من سخن گفته بود، دیگر بار گفت: فراز آی و من 
  .«باید واقع شود، بر تو خواهم نمودآنچه را پس از این می
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مهدی اول است که در وصیت  ،آوردبه دنیا می رؤیاو فرزندی که در  ،چهارده تَن
 رؤیاعدد پانزده نفر در به این ترتیب  .ذکر شده است محمد ی خدا حضرتفرستاده

و  خلفازیرا آنها  ؛جنگندهای انسانی و جنی با نسل ایشان میو شیطان ،آیدبه دست می
 .هستند شخداوند در زمین جانشینان

اینکه او درد زایمان دارد و او پس  ؛تمستقیمِ از او نیسفرزند  ،فرزنداین اما اینکه 
 ؟آورد چه معنایی داردرا به دنیا می

 .اصلی که او از آن آمده را به دنیا آورده استهمان یا  او پدر ،این زن :پاسخ
 یزن در زماناین که مصداق دیگری برای وجود ندارد مانعی  :یادآوری شودو باید 

را به است  رؤیای که محور همان فرزند اواز این جهت که  (5)؛باشدوجود داشته  دیگر
 :ند ازاعبارتآن پانزده نفر و است   فاطمه ،زنبه این ترتیب این  .است دنیا آورده

گذاشته ودیعه مادر و همسر ایشان و یازده امام از فرزندانش و رازی که در او به  ،پدر
 .ستا رؤیامولود دوازدهمین از فرزندانش که محور همان شده یا 

 ؟چگونه اجنام شده است و حممد به عیسیشارت ب

 :4رسش پ
صاحب دین ازلی  اگر محمد .دادندبشارت   پیامبران عهد قدیم به مسیح

                                                                                                          
این مثالی  .ای است که کلیسا نیز آن را پذیرفته استمسئله ،ی تعدد مصداق اِخبار غیبیمسأله -5

در  :در عهد قدیم« شود و مادر عذرایشپسری که عمانوئیل خوانده می»ق است از بیان مصدا
های عهد مانند بسیاری از پیشگویی ؛دو سویه است ،اِخبار غیبی ...» :فرهنگ کتاب مقدّس آمده است

به زن اشعیا یا زن  ،که عذرا در سمت و سو و منظور نزدیک ،دو رمز هستند ،عمانوئیل و عذرا .قدیم
مهیرشالل حاش »در معنای نزدیک به « عمانوئیل»به مریم عذرا اشاره دارد و  ،منظور دورو در  ،آحاز
شکی نیست که این  .به یسوع )عیسی( پروردگار اشاره دارد ،اما در معنای دور ،«حزقیا»یا « بز

 .«باشدمتعلق به والدت یسوع مسیح پروردگار از مریم عذرا می ،پیشگویی در معنای دورش
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 ؟ستا به او کجاو بشارت مژده  ،است
 :پاسخ

 یلهأمسمن معتقدم  ؟!و اشاره رمز ایا بباشد با نام بشارت دادن باید صراحتاً آیا 
ای حل لهأمس ـبشارت داده شده به عنوانـام عیسی یا یسوع خالی بودن عهد قدیم از ن

از  آلودیما متون رمز .ماندمینباقی چیزی جز رمز و اشاره  ،و در این بین ؛شده است
 محمد رسولی خدا فرستاده در مورد شانویلأبیان کردیم که ترا عهد قدیم 

 (5).اندنمودهویل أت  عیسیبه را  آلودطور که آنان متون رمزهمان ؛باشدمی
 :گویممی ،متوناین برخی از پرداختن به پیش از 

و با  ،فرستاده شده را بیان یا پیامبرِ  شدر زمین خداجانشین دلیل بر حجت یا ما 
 (8).به آن استدالل نمودیم ،انجیل و قرآن ،و نقل از تورات ،عقل و حکمت

                                                                                                          
در عهد قدیم بیان  از جمله متون اصلی که مسیحیان برای مژده به عیسی :ن نمونهبه عنوا -5

رمزگونه است و تصریحی  ،ولی در نهایت ؛باشدمی ،آمده است« 54:7»آنچه در سفر اشعیا  ،کنندمی
در این » :گویدمُفسّر دکتر ولیم مکدونالد در مورد بیان شدن نام عیسی می .ندارد بر بر نام را در

اینکه  .اش را بیان نمودندجنسیت کودکی که متولد خواهد شد و نام او و وظیفه ،گام فرشتگانهن
یهوه »یا « یهوه )پروردگار( رهایی»است که به معنای « یسوع»آورد و نامش پسری به دنیا می ،مریم

 ؛بخشداو مردمش را به طور کامل از خطاهایشان رهایی می ؛است« بخش)پروردگار( رهایی
 :7پیشگویی اشعیا » :گویداِخبار غیبی اشعیا می یو درباره« کندطور که نامش چنین آشکار میانهم
و و به جنسیت کودک )« شودباردار می ـعذراـ آن زن» :ای استمتضمّن پیشگویی تولد یگانه 54

( و ل استشود که نامش عمانوئو او این چنین خوانده می( و به نام کودک )آوردپسری به دنیا می
این چیزی است که « عمانوئل که تفسیرش چنین است: خدا با ما است» :متی اینگونه افزوده است

گفته شده است و هیچ دلیلی وجود ندارد که اشاره کند به اینکه به پروردگار یسوع در زمان وجودش 
عمواس کتاب  )بنیان« ...شداو همواره یسوع نامیده می .عمانوئل گفته شده باشد ،بر این زمین

اما تصریحی  ؛تأویل نمودند« یسوع»رمزی است که آن را به « عمانوئل»شود که روشن می .مقدّس(
عربی نام عبری  یصیغه» :گویدفرهنگ کتاب مقدّس می .به نام وی در عهد قدیم وجود ندارد

 .شودمیاز آن وجودی دیده ن ،اما در عهد قدیم« باشدبرای دو نفرد در عهد جدید می« یشوع»
قانون شناخت جانشین و خُلفای خداوند در زمینش را در بسیاری از  احمدالحسنسید  -8
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 ،حق هستندخواهان که  ،نیهود و نصارا یا مسیحیا ،کسانی از اهل کتاببنابراین 
را  اشگانهسهبندهای و این قانون  ؛توجه داشته باشندحجت شناخت باید به قانون 

باید و « و پرچم یا حاکمیت خداوند ،علم و حکمت ،متنوصیت یا » :یماهبیان نمود
 (5)؟کنداین را بیان میجز  ،که آیا عقل و حکمتببینند 

                                                                                                          
و در این کتاب نیز به برخی از متون تورات و انجیل اشاره فرموده  ،اش روشنشدههای منتشرکتاب
 نتیجه اینکه حکمت الهی.... » :باشددر این خصوص می این سخن ایشان ،اما از قرآن .است

کند قانونی برای شناخت خلیفه و جانشین خداوند در زمینش و در هر زمان قرار داده شود و اقتضا می
اش را در زمینش قرار داده است، الزاماً این قانون باید از همان روز اولی که خداوند سبحان خلیفه

اتفاق نظر دارند که وضع شده باشد. با وجود مکلّفان از همان روز اول که حداقل همه بر این موضوع 
تواند در یکی ابلیس از همان روز اول به عنوان یک شخص مکلّف وجود داشته است، این قانون نمی

های بعدی آسمانی رها شده باشد؛ در حالی که مکلّف برای شناخت صاحب حق الهی به از رسالت
الهی معذور خواهد بود؛  روی از صاحب حقاین قانون نیازمند است! در غیر این صورت، او از دنباله

ای که از سوی چرا که قادر نبوده است تا تمایزی قایل شود و قانونی الهی برای شناخت این خلیفه
 !خداوند سبحان و متعال منصوب شده، در دست نداشته است

 ی روز اولی که خداوند خلیفه و جانشینش را در زمینش قرار داد، اتفاق نظری پیشینهآنچه همه درباره
 :دارند، این است که

خداوند در حضور فرشتگان و ابلیس به آدم تصریح فرمود؛ اینکه او خلیفه و جانشینش در زمینش  -5
 باشد.می
 .ها را به او تعلیم دادی نامرا آفرید همه پس از اینکه خداوند، آدم -8
شتگان و ابلیس پرستیدند یعنی فری کسانی که در آن هنگام او را میسپس خداوند به همه -9

و پس از آن( را  92ی بقره )آیه یآیاتی از سوره سپس ایشان «....دستور داد به آدم سجده کنند
فرستادگان  هایهایی از دعوتبه کتاب روشنگری .باشدکند که توضیحی بر این موضوع میذکر می

 .مراجعه نماییداحمدالحسن ـ جلد سوم ـ سید 
 :فرمایداز جهت عقلی و حکمت می ،خدا یقانون شناخت خلیفهدر بیان  احمدالحسنسید  -5
شتی یا هر چیز دیگری داشته باشد که در یک مثال ساده: اگر انسانی کارخانه یا مزرعه یا یک ک....»

کنند، باید شخصی را معین نماید تا ریاست آنان را بر عهده کارگرانی باشند که برایش کار میآن 
نظمی به وجود خواهد آمد. به عالوه این اسم معرفی کند، وگرنه هرج و مرج و بی گیرد و باید او را به
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پس از های که آیا فرستادگان به جانشینببینند  وزیر و رو کنند همچنین تورات را 
 ؟نهند یا اهوصیت نمودخود 
های پیامبران به وصیت ای ازبه عنوان نمونهبرخی از متونی است که  هااین
 (5):باشدخود میان جانشین

 :95اصحاح  -تثنیه 
 و نما طلب را یوشع ؛است نزدیک تو مردن ایام اینک :گفت موسی پروردگار به و»

 در ،رفته یوشع و موسی پس .نمایم وصیت را او تا شوید حاضر ی اجتماعخیمه رد

                                                                                                          
ای ندارد از اینکه به آنها دستور بدهد که از او اطاعت شخص، باید داناترین و برترین آنها باشد و چاره

تاهی کند، گانه کوکنند تا آنچه انتظار دارد، تحقق یابد. اگر این انسان در هر کدام از این موارد سه
دانند که خداوند حتی یکی شود. حال چگونه مردم مجاز میحکمتش به سفاهت و حماقت متمایل می

های هایی از دعوتروشنگری« !گانه را ترک گوید؟! در حالی که او حکیم مطلق استاز این موارد سه
 .فرستادگان ـ جلد سوم

 :شوندوع از متون را شامل میکند که اینها دو نمشاهده می ،ی این متونخواننده -5
همانند  ؛آیدواسطه پس از او میخدا به کسی که بی یواسطه از سوی خلیفهمتن مستقیم و بی :اول

و تصریح داوود بر جانشینش  ،اش یوشعکه تصریح موسی بر وصی ،سوم و چهارم ،های اولنمونه
الهی به کسی که پس از او  یخلیفهیعنی نص  ؛متن غیر مستقیم است ،و متن دوم ؛باشندسلیمان می

 ،روشن است که هر دو نوع .طور که در متن دوم آمده استهمان ؛چند پس از زمانی باشد هر ،آیدمی
بیانات  .کنندکفایت می ،در اثبات حقانیت خلیفه و جانشین خداوند هنگام بیان حقانیش به مردم

را  در اثبات حقانیت عیسی ،مولودِ عذرا بهبه کفایت متن اشعیا و بشارت او  علمای کلیسا را
 یا مَرْیَمَ ابْنُ عیسَى قالَ إِذْ وَ :فرمایدحق تعالی می ؛کندقرآن نیز بر این موضوع تأکید می .دیدیم
 بَعْدِی مِنْ یَأْتی ولٍبِرَسُ مُبَشِّراً وَ التَّوْراةِ ِمنَ یَدَیَّ بَیْنَ لِما مُصَدِّقاً إِلَیْکُمْ اهللِ رَسُولُ إِنِّی إِسْرائیلَ بَنی
 بنی ای: گفت مریم بن آنگاه که عیسی و) مُبین سِحْرٌ هذا قالُوا بِالْبَیِّناتِ جاءَُهمْ فَلَمَّا أَحْمَدُ اسْمُهُ

 به و کنم،می تصدیق است بوده من از پیش که را توراتی هستم، شما بر ی خدافرستاده من اسرائیل،
 آیات پیامبر آن دهم. پس چونمی بشارتتان است، احمد نامش و آیدمی پس از من که پیامبری
خلیفه و  با اینکه احمد ؛(2( )صفآشکار است جادویی این گفتند: را برایشان آورد، خود روشن

 .نبود جانشین مستقیم پس از عیسی
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 ستون و شد ظاهر درِ خیمهبر  ابر ستون پروردگار در و 51 .شدند ی اجتماع حاضرخیمه

 .«ایستاد درِ خیمه بر ابر
 :99اصحاح  -تثنیه 

 برکت اسرائیلیبن به وفاتش ازپیش  ـخدا مردـ موسی که برکتی است این و 5»
 فاران جَبَل از و نمود طلوع برایشان سعیر از و ،آمد سینا پروردگار از :گفت 8 .داده

 شریعت ،ایشان برای او راست دست از و ،آمد ینمقدّس کرورهای با و گردید درخشان
 دست در انشمقدّس جمیع .داردمی دوست را خود قوم کهراستی  به 9 .آمد پدید آتشین

 (5).«شوندمی مندبهره توسخنان  ازکدام  هر ،نشسته تو پاهایدر پیشگاه  و هستند تو

                                                                                                          
 ،یناهایی مشخص )سدر مکان ،آمدن پروردگار و تابیدن و درخشش به وجود آمده از او ،متناین  -5

 ،از آمدن و رفتن که از ضروریاتش حادث بودن است ،پروردگار مطلق .کندرا ذکر می (ساعیر و فاران
ماند که این متن مربوط به تجلّی و ظهورِ او با آفریدگان بنابراین جز این باقی نمی ؛بسی واالتر است

عبور کنیم  ،بود یحال اگر از سینا که مکان ظهور مجد و شکوه پروردگار به موس .خاصش باشد
حقیقت این است که این واقعه در زمان  ،تا اشراق و طلوع او در ساعیر )قدس و اطرافش( را بفهمیم

آنچه در آینده اتفاق  ،کندبلکه علمای کلیسا این اخبار غیبی که ساعیر را ذکر می ؛رخ نداد موسی
 .دانندمی عیسی یکنند و متن رمزآلود را دربارهخواهد افتاد قلمداد می

شریف را  یکعبه ،در آن بزرگ شد و همراه پدرش مکه و اطراف آن است که اسماعیل ،اما فاران
ی خدا حضرت ظهور فرستاده ،که از این جمله ؛بنا نهاد و مکان سکونت وی و فرزندانش بود

 :شودمی تردر متن زیر این موضوع روشن .باشدمی محمد
فَکَلَّمْتَ  نَاءَسیظَهَرَ عَلَى طُورِ  یوَ بِمَجْدِکَ الَّذِ ... وَ أَسْأَلُکَ اللَّهُمَّ ...» :فرمایدمی احمدالحسنسید 
و  ...«  )... جَبَلِ فَارَانَ یظُهُورِکَ فِ وَ رَ یسَاعِ یوَ رَسُولَکَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ وَ بِطَلْعَتِکَ فِ عَبْدَکَ بِهِ 

ی پس به وسیله، که بر طور سینا نمایان گشت (درخشش تو)و به مجد تو  ...خواهم خدایا از تو می

محل تولد و )و به طلوع تو در ساعیر ، سخن گفتی ات موسی بن عمرانآن با بنده و فرستاده

 .((کوهی نزدیک مکه و محل مناجات پیامبر)و به ظهور تو در فاران  (بعثت عیسی
 فاران به صورت حضرت محمد و ظهور خدا در پرتو فروزان خدا به صورت حضرت عیسی

 .متمثّل گشته است
های این دعا به طور تصاعدی مرتب شده است؛ به این صورت که از قابل ذکر است که عبارت
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 :اصحاح اول - انپادشاهاول 
را نزد  یهُویاداع و بَنایاهُو بن نبی انتنا ،کاهن صادوق :گفت پادشاه دِ وو داو 98»
 :گفت ایشان به و پادشاه 99 .ندشد داخل حضور پادشاه به ایشان پس ؛بخوانید من
سوار  را بر قاطر من سلیمان خود بردارید و پسرم را همراه خویش آقای ،بندگان»

 اهیپادش او را در آنجا به نبی ناتو نا کاهن و صادوق 94 .ببرید جِیحُون او را به ،نموده
و شما در  91 !باد زنده پادشاه سلیمان :بگویید ،نّا را نواختهنمایند و کَر مسح اسرائیل
خواهد  پادشاه من جای بنشیند و او به من بر کرسی ،شده برآیید تا او داخل وی عقب
 بنو بَنایاهُو  92 و بر یهودا پیشوا باشد اسرائیل بر کهوصیت کردم او را فقط و  ،شد
 97 .گوید چنیناین پادشاه ،آقایم خدای ،ارپروردگ !آمین :گفت پادشاه در جواب ویاداعیهُ

 وی و کرسی ،نیز باشد با سلیمان همچنین ،است بوده پادشاه ،با آقایمپروردگار  چنانکه
 .«تر گرداندعظیم دِ پادشاهوداو آقایم را از کرسی
 :اصحاح دوم - انپادشاهاول 
 :گفت ،فرموده را وصیت سلیمانپسر خود  ،شد کود نزدیودا وفات ایام و چون 5»

 ،پروردگار وصایای 9 .و دلیر باش تو قوی پس .روممی زمین اهل تمامی راه به من 8
و  احکام ،اوامر ،و فرایض ،نما کسلو وی هایطریق به ،داشته خود را نگاهپروردگار 
آنچه نما تا در هر  محافظت ،ستا مکتوب موسی در تورات که نوعی را به وی شهادات

 را که کالمی ،خداوند و تا آنکه 4 باشی سعادتمند ،نمایی توجه که هر جایی و به کنی
 را حفظ خویش تو راه اگر پسران برقرار دارد که ،است و گفته فرموده من یدربار
به  ،نمایند کسلو راستی به من حضورخود در  جان تمامی و به دل تمامی به ،نموده
 (5).«مفقود نخواهد شد ،بنشیند سرائیلا بر کرسی که از تو کسیکه  یقین

                                                                                                          
 شروع شده و به پیامبری که تبلور یعنی حضرت موسی« خدا با او سخن گفت» پیامبری که

که « ظهور خدا است» رو پیامبری که تبلو است یعنی حضرت عیسی« الهیپرتوافشانی »
 .احمدالحسنکتاب نبوّت خاتم ـ سید  .«باشد، رسیده استمی حضرت محمد

آیند( که در های خلفای خداوند به کسانی که بعدشان میاین سنت الهی )وصیتقرآن نیز بر  -5
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 :باید توجه داشته باشند به اینکههمچنین 
گویند استدالل و اینکه به حکمت سخن می با علم خود ،شدهآیا پیامبرانِ فرستاده 

 (5)؟یا خیر نداهکرد

                                                                                                          
خداوند متعال  .کندتأکید می ،متونی که یهود و مسیحیان به آن ایمان دارند روشن و واضح است

 أَنْتُمْ  وَ إاِلَّ تَمُوتُنَّ فَال الدِّینَ لَکُمُ اصْطَفى اهللَ إِنَّ بَنِیَّ یا یَعْقُوبُ وَ بَنیهِ إِبْراهیمُ بِها وَصَّى وَ :فرمایدمی
 به یعقوب و شوند( تسلیم خدا برابر )در کرد به آن وصیت خود فرزندان به ابراهیم) مُسْلِمُونَ 
از  آنکه بی بمیرید مباد است، برگزیده را دین این شما برای خدا من، نفرزندا ای: گفت خود فرزندان
 خَیْراً  تَرَکَ إِنْ الْمَوْتُ أَحَدَکُمُ حَضَرَ إِذا عَلَیْکُمْ کُتِبَ :فرماید( و می598( )بقرهشدگان باشیدتسلیم

 و رسد فرا مرگ را شما از یکی هرگاه) مُتَّقینالْ عَلَى حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ  الْأَقْرَبینَ وَ لِلْوالِدَیْنِ الْوَصِیَّةُ

 و کند وصیت انصاف روی از خویشاوندان، و مادر و پدر یدرباره که شد مقرر گذارد، جای بر خِیری
آنگاه که در وصیتش  ؛به آن عمل نمود و محمد ؛(522( )بقرهپرهیزگاران حقی است برای این

 .و آنها را با نامشان مشخص فرمود ،را بیانجانشینان خداوند پس از خود  ،هنگام وفاتش
ها از قرآن کریم و عهد قدیم و جدید را برای اثبات این موضوع یادآوری در اینجا برخی نمونه -5

 :کنیممی
 45در سفر پیدایش ـ اصحاح  .به علم و حکمت در تأویل رؤیای فرعون مصر * استدالل یوسف

من  و کند، تعبیر را آن که نیست کسی و امدیده خوابی :گفت یوسف به فرعون 51» :آمده است
 از: داده، گفت پاسخ به را فرعون یوسف 52 .کنی تعبیرش تا شنویمی خواب که امشنیده تو یدرباره
 پس 99» :سپس آن را تعبیر نمود و فرمود« داد خواهد جواب سالمتی به را فرعون خدا ،نیست من
ی و نمونه« بگمارد مصر سرزمین بر را او ،نموده پیدا را حکیم و بصیر مردی بایدمی فرعون ناکنو
رؤیای بخت النصر بود که مدعیان علم و دیگران از تعبیرش ناتوان بودند و او بسیار نگران و  ،دیگر

 خداوند ....» :آن را برایش تعبیر نمود به او عرض کرد و پس از اینکه دانیال ،خشمگین شد
 تعبیرش و صحیح این رؤیا پس. است باخبر ساخته شودمی واقع این پس از آنچه از را پادشاه ،عظیم
 که فرمود امر نموده، سجده را دانیال ،درافتاده خود روی به بخت النصرِ پادشاه آنگاه 42 .است یقین
 .(8یال ـ اصحاح )سفر دان« بگذرانند او برای عطریات و هدایا

و به شهر خود رفته، در کنیسه به تعلیم  14» :59در انجیل متی ـ اصحاح  ؛* علم عیسی و حکمت او
پرستیدند: این مرد چنین حکمت و قدرتِ انجام معجزات را مردم پرداخت. مردم در شگفت شده، می

نامند، مریم می مگر او پسر آن نجّار نیست؟ مگر مادرش همانکه 11 از کجا کسب کرده است؟
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 (5)؟نهیا شدند حاکمیت خداوند مبران خواستار پیا ،و آیا در تورات

                                                                                                          
 .«...نیست؟

 .بسیارند ،اما در خصوص قرآن نیز آیات .از این دست متون در عهد قدیم و جدید واقعاً بسیار است
 فَاتَّبِعْنی یَأْتِکَ لَمْ ما الْعِلْمِ مِنَ جاءَنی قَدْ إِنِّی أَبَتِ یا :با علم و حکمت شناخته شد ابراهیم
 را تو تا کن پیروی من از پس، را نیامده؛ تو آمده است که دانشی مرا پدر! یا) سَوِیًّا صِراطاً أَهْدِکَ

 وَ  عِلْماً وَ حُکْماً آتَیْناهُ اسْتَوى وَ أَشُدَّهُ بَلَغَ لَمَّا و: َ( و موسی49( )مریمراه بنمایم راست راهی به
 و دادیم دانشی حکمت و را او شد، برومند و رشد و کمال رسید به چون) الْمُحْسِنینَ  نَجْزِی کَذلِکَ

 قَدْ قالَ بِالْبَیِّناتِ عیسى جاءَ لَمَّا و: َ( و عیسی54( )قصصدهیممی پاداش چنین را نیکوکاران
 عیسی چون و) أَطیعُون وَ اهللَ فَاتَّقُوا فیهِ تَخْتَلِفُونَ الَّذی بَعْضَ  لَکُمْ لِأُبَیِّنَ وَ بِالْحِکْمَةِ جِئْتُکُمْ
 آن در که را برخی چیزهایی تا امآمده و آوردم حکمت به راستی برایتان: گفت آورد، شنرو هایدلیل

( و 29( )زخرفکنید اطاعت من از و خدا بترسید از پس، برایتان توضیح دهم. کنیدمی اختالف
 وَ الْکِتابَ یُعَلِّمُُهمُ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ آیاتِهِ عَلَیْهِمْ یَتْلُوا مِنْهُمْ رَسُوالً الْأُمِّیِّینَ فِی بَعَثَ الَّذی هُو: َمحمد
 ،امی مردمی میان که او همان کسی است) مُبین ضَاللٍ لَفی قَبْلُ مِنْ کانُوا إِنْ وَ الْحِکْمَةَ
 چه اگر بیاموزد؛ حکمتشان و کتاب و بخواند بر آنها را آیاتش تا داشت مبعوث خودشان ای ازفرستاده
 .(8( )جمعهبودند رآشکا گمراهی در ازآن پیش

گذاری به دستان خداوند نونموضوع تشریع و قا :حاکمیت خداوند به طور خالصه عبارت است از -5
جانشینان خداوند از سوی  یی او است و به همین دلیل همهو تعیین مُجری آن نیز بر عهدهسبحان. 

ی در برابر آنان بر عهدهآنچه  .خداوند تعیین شده بودند و مردم در این خصوص هیچ حقی ندارند
 .هایی از عهد قدیم است که اشاره به این موضوع دارداینها نمونه .اطاعت و تسلیم است ،مردم است

 شوی داخل دهد،می تو به ،خدایت ،پروردگار که زمینی به چون54» :آمده است ی موسیدرباره
 من هستند اطراف به که هاییامت جمیع همانند بگویی و شوی ساکن ،نموده تصرف آن در و

 نصب خود بر برگزیند، ـخدایتپروردگار ـ که را تو پادشاهی البته 51 ،نمایم نصب خود بر پادشاهی
 بر توانینمی نباشد، برادرانت از که را ایبیگانه مرد و بساز، پادشاه خود بر را برادرانت از یکی. نما
 .(57)سفر تثنیه ـ اصحاح « مایین مسلط خود

 یوشع خداوند که خداوند یبنده ،موسی وفات پس از شد واقع و 5» :آمده است  ی یشوعدرباره
 به یاد 59 :گفت فرموده.... امر را قوم رؤسای یوشع پس 52.... کرده خطاب را موسی خادم ،نون بن

: گفتند یوشع جواب در ایشان 52 ...فرمود. امر شما به خداوند، یبنده ،موسی که را سخن آن آورید
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 ؟کردچه  ،پذیرایش شدندایمان آوردند و او که به کسانی با بنگرند که و به موسی 
حاکمیت خداوند را در با آنان تا هجرت داد طاغوت  از سرزمینِ را اینکه آنان جز 

 (5)!پیاده نماید دیگر یسرزمین

                                                                                                          
 هر در را موسی چنانکه 57. رفت خواهیم ،فرستی را ما جا هر و کرد، فرمایی خواهیم ما به آنچه هر
 با هچنانک باشد تو با تو، خدای ،پروردگار فقط نمود، خواهیم اطاعت نیز را تو ،نمودیم اطاعت چیز

 فرمایی امر را او که چیزی هر در را تو کالم و گرداند روی تو حکم از که کسی هر 52 .بود موسی
 .(5)سفر یشوع ـ اصحاح « باش دلیر و قوی تو فقط شد؛ خواهد کشته نکند، اطاعت

 مالِکَ  اللَُّهمَّ قُلِ :فرمایدحق تعالی می .نمایدقرآن کریم در آیاتی بسیار تصریح می ،و به مانند آن
 الْخَیْرُ بِیَدِکَ تَشاءُ مَنْ تُذِلُّ وَ تَشاءُ مَنْ تُعِزُّ وَ تَشاءُ مِمَّنْ الْمُلْکَ تَنْزِعُ وَ تَشاءُ مَنْ الْمُلْکَ تُؤْتِی الْمُلْکِ
 مُلک خواهیب که هر به مُلک و پادشاهی. یدارنده تویی بارخدایا!: بگو) قَدیر ءٍشَیْ  کُلِّ عَلى إِنَّکَ
 که را کس هر و دهیمی عزت بخواهی که را کس هر ستانی.می مُلک بخواهی که از هر و دهیمی

( و 82عمران( )آلتوانایی کاری هر بر تو و تو است دست به هانیکی همه .دهیمی ذلت بخواهی
( و 92( )بقرهگمارممی خلیفه و جانشینی زمین در من) خَلیفَة الْأَرْضِ فِی جاعِلٌ إِنِّی :فرمایدمی
ْآتَیْناهُمْ وَ  الْحِکْمَةَ وَ الْکِتابَ إِبْراهیمَ آلَ آتَیْنا فَقَدْ فَضْلِهِ مِنْ اهللُ آتاهُمُ ما عَلى النَّاسَ یَحْسُدُونَ أَم 

است،  داشته ارزانی آنان به خویش فضل از خداوند که نعمتی خاطر به مردم بر یا) عَظیماً مُلْکاً
 بزرگ رواییفرمان و دادیم حکمت و کتاب ابراهیم، خاندان به ما که حالی در ند؟برحسد می

 .(14( )نساداشتیم شانارزانی
 مرا آواز اگر اکنون و 1» :امت مُقدّس خواهند شد ،و به آنان وعده داد که اگر از او اطاعت کنند -5

 آن از زمین تمامی که زیرا بود؛ خواهید هاقوم جمیع از من قطعاً خاصّان دارید، نگاه مرا عهد و بشنوید
 .(53)سفر خروج ـ اصحاح « بود خواهید مقدّس امتِ و کَهَنه مملکت من برای شما و 2. است من

این سرپیچی چنین شد که خداوند با  یاو را سرپیچی و دستوراتش را رها کردند و نتیجه ،ولی آنان
 از آمدند بیرون مصر از که مردانی از هیچ کدام البته 55» :نمودچهل سال سرگردانی آنان را عقوبت 

زیرا  دید؛ نخواهند ،خوردم قسم یعقوب و اسحاق و ابراهیم برای که را زمین آن باالتر، و ساله بیست
 ایشان چرا که ؛نُون بن یوشَع و قِنِزّی یفُنَّةبن  کالیب سوای 58 ننمودند، کامل پیروی مرا ایشان

 چهل را ایشان ،شده افروخته اسرائیل پروردگار بر غضب پس 59 .نمودند کامل پیروی پروردگار را
 پروردگار به پا کرده بودند، نظر در را شرارت این که گروهی آن تمامی تا گردانید آواره بیابان در سال

 .(98)سفر اعداد ـ اصحاح « شدند هالک
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و قطعی ثابت شده  ،حق استخواهان ه عاقلی ک له برای هرأمس این ،بنابراین
الهی  یگانهله از قانونی که بیان کردیم و با عقل و نقل از ادیان سهأسو این م ،است

 .رودفراتر نمی ،به آن استدالل کردیم
طور که در تورات و انجیل همان ،را آوردخود  یانپیشین وصیت و نصّ محمد

یا )بیعت برای خدا(  «هلل البیعة»پرچم همچنین و  ،آوردعلم و حکمت  او .است
تا آن را در چنین اراده فرمود و خداوند  ،بودآن را آورد که خواستار حاکمیت خداوند 

 .پیاده نمایداز این زمین جایی 
 :در عهد قدیم است محمدرسول خدا حضرت این مثالی از نص بر 

 :85 اصحاح ـ پیدایش
 بر را آنها و ،داد هاجر به ،گرفته آب از شکیمَ و نان ،برخاسته ابراهیم ،بامدادان»
 شبع بئر بیابان در و ،رفت)هاجر(  پس .کرد روانه پسر با را او و نهاد وی دوش
 مسافت به و 52 .گذاشت ایبوته زیر را پسر ،شد تمام مشک آب چون و 51 .گشتمی
 مقابل در و ،«نبینم رامرگ فرزند » :تگف زیرا ؛بنشست وی مقابل در ،رفته پرتابی تیر
 یفرشته و بشنید را پسر آواز وندخدا 57 .بگریست و کرد بلند را خود آواز ،نشسته او

 ،مباش ترسان ؟هشد چه را تو ،هاجر ای :گفت را وی ،کرده ندا را هاجر آسمان از خدا
 او ،برداشته را پسر و برخیز 52 .است شنیده ،هست که آنجایی در را پسر آواز خدا زیرا
 چشمان خدا و 53 .آورد خواهم وجوده ب بزرگ اُمّتی او از که زیرا ؛بگیر خود دست به را
 و 82.نوشانید را پسر و کرد پر آب از را کمش ،رفته پس .دید آبی چاه تا کرد باز را او

پرورش  تیراندازی در و ،گزیددر صحرا سکنی  ،کردهرشد  او و ؛بود پسر آن با خدا
 .«شد ساکن فاران صحرای در و 85 .یافت

                                                                                                          
گرایانه برای پرورش مجازاتی اصالح ،این سرگردانی ینتیجه» :فرمایدمی احمدالحسنید س

ال اله ی کلمهبودند و گروه نافرمان های همین فرزندان و نوهیافتن امتی ربّانی و صالح بود. این امت، 
ها پیکار و طاغوتو با ستمگران بر دوش کشیدند  موسی یوشع بن نون وصیّرا همراه با اال اهلل 
  .(5)کتاب گوساله ـ جلد « یاری نمودند شو دین خدا را در زمینکردند 
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 ،پرستانن و بتامشرک ،کافران ،خداونداز نظر عاقلی بگوید که هیچ کنم فکر نمی
به بزرگ  یتعداد را امتبسیار بودن  یا اینکه خداوند ؛شوندمحسوب میبزرگ  یامت

 ـاست سبحان خداوندتنها از آنِ  زرگیب که البتهـ بزرگ امت از منظور .حساب آورد
نسل  از بزرگ امت از منظوربه عبارت دیگر  ؛دنباشمی  اوصیا و پیامبران
 ـبه طور خاصـو اینان  ؛دنباشمیاو  فرزندان از اوصیا و پیامبران ،اسماعیل
 (5).شزمین در خداوندجانشینان همان  ؛هستند محمد آل و محمد

قدیم و های عهد کتاباز  ،ی خدا حضرت محمدرستادهفاین مثالی از نص بر 
 :است (تورات و انجیل)جدید 

 :9 اصحاح ـ حبقوق
 ترسان ،شنیدم را تو خبر چون !پروردگار ای 8 .شُجونُوت بر نبی حَبَّقُوق دعای 5»
 هاسال میان درآن را  !کن زنده هاسال میان در را خویش عمل !پروردگارا .شدم

                                                                                                          
در سفر اعداد  .اسرائیل باشدبنی یهمه ،تواند چنین تصور کند که منظور از امتی بزرگکسی نمی -5

 کی به ات و نمایند؟ اهانت مرا قوم این کِی تا: گفت موسی به خداوند و 55» :آمده است 54ـ اصحاح 
 مبتال وبا به را ایشان 58 نیاورند؟ ایمان من به ،نمودم ایشان میان در که آیاتی یهمه وجود با

و از انجیل مثالی را « ساخت خواهم ایشان از ترعظیم و بزرگ قومی تو از و کنممی هالک ،ساخته
اما فرشته، وی را  92» :کنیمل ذکر میبرای مصداق عظمت و بزرگی در نظر خداوند سبحان و متعا

اینک آبستن شده، پسر خواهی  95گفت: ای مریم! مترس. لطف بسیار خدا شامل حال تو شده است. 
این بزرگ خواهد بود، و او پسر متعال خوانده خواهد شد؛ و  98زایید که باید نامش را عیسی بگذاری. 

( و به 5)انجیل لوقا ـ اصحاح « او عطا خواهد فرمودپروردگار، خدا، تخت پادشاهی جدّش داوود را به 
این دو  .( نیز ذکر شده استدهنده  )یحییبرای یوحنای تعمید  ،مانند همین عظمت و بزرگی

محمد و  ،امت عظیم از نسل اسماعیل .چرا که خلیفه و جانشین خداوند هستند ؛اندبزرگ و عظیم
 فَقَدْ  فَْضلِهِ ِمنْ اهللُ آتاهُمُ ما عَلى النَّاسَ یَحْسُدُونَ أَمْ :فرمایدحق تعالی می .باشندمی آل محمد

 از خداوند که نعمتی خاطر به مردم بر یا) عَظیماً  مُلْکاً آتَیْناهُمْ وَ الْحِکْمَةَ  وَ  الْکِتابَ إِبْراهیمَ آلَ آتَیْنا
 و کتاب ابراهیم، اندانخ به ما که حالی در برند؟است، حسد می داشته ارزانی آنان به خویش فضل

 .(14( )نساداشتیم شانارزانی بزرگ رواییفرمان و دادیم حکمت
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کوه  از قدّوس و آمد تیمان از خدا 9 .رآ بیاد را رحمت ،غضب حین در و ،ساز روفمع
 4 .آکنده شد تسبیحش از زمین و پوشانید را هاآسمان اوو بزرگی  جالل .سِاله ،فاران
 1 .بود آنجا در او قوّت ستر و ،گردید ساطع شعاع وی دست از و بود نورچون  اوتَأللو 
 .«شدخارج می از پاهایش تب آتش و رفتمی وبا وی روی پیش

 :یمعن
 .آمد یمن از خداوند یعنی :«آمد تیمان از خدا»
 (5).آمد مکه از وسقدّ یعنی :«فارانکوه  از قدّوس» و

                                                                                                          
صحرا  در 85» :آمده است محل سکونت اسماعیل یدرباره« 85 :85»در سفر پیدایش  -5

 برایش مصر سرزمین از زنی مادرش در صحرا فاران ساکن شد و و شکارچی ماهری شد. ،ساکن
 ،است مصر که مقابل شور، تا حویله از ایشان و» :از همین کتاب آمده است« 52 :81»و در « گرفت
های سرزمینی در سرزمین» :حویله ،طور که در فرهنگ کتاب مقدّس آمده استو همان« بودند ساکن

اشاره به مکانی در وسط  ،های دیگرموت و مکان ارتباط بین حویله و حضر ....عربی است

جنوب  ،اما شور ؛شکی نیست ،موت در یمن است در اینکه حضر .«ی یا جنوبش داردهای عربسرزمین
پس این منطقه بین حکومت یمن فعلی و جنوب فلسطین محصور شده  .فلسطین و مقابل مصر است

از همین رو در آن منطقه ساکن شدند و  .شناختندآن را به خوبی می ،و جایی است که یهود ؛است
تا  ؛منوّره و شمال مکه بنا کردند که در آن روزگار از نظر جغرافیایی تابع یمن بود یخیبر را در مدینه

 .از آن پیامبر منتظری که به یمانی توصیف شده بود اِستقبال کنند
ای دارد که چنین حاشیه« 52 :81»بر سفر پیدایش  ،ی یسوعیِ کاتولیکیِ کتاب مقدّسترجمه
و مستقل  نشینیرانشین هستند و زندگی آنان زندگی کوچب صحااعر ،های اسماعیلنوه» :گویدمی

ـ چاپ  35ی )پاورقی صفحه« اندازداست و این موضوع ما را به یاد زمان جاهلیت و شعرش می
از آن  ،باشد که رسول اکرم حضرت محمدی عربستان میاین همان وضعیت شبه جزیره .ششم(

 .آمده و نورش درخشیده است ،آشکار شده
و کسانی از  ؛از نظر مفسران عهدین موضوعی قطعی نیست ،ه مشخص کردن صحرای فارانبه عالو

الزم است که به ما از اتفاق مهمی در آنجا خبر  ،جنوب سینا است ،آنان که اصرار دارند که این منطقه
به شکلی که  ؛آشکار شده باشد دهند که صورت انسانیت را تغییر داده و پس از موسی و عیسی

چنین  .همانند ظهور و آمدن خداوند باشد ،اِستحقاق این را داشته باشد که ظهور و آمدنشصاحبش 
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 !؟زمینچه رسد به  ،شود توصیف آسمان از آمدن به کهاست  این از باالتر و خداوند
به دنبال  و حُدوث باعث نتیجه در و است حرکت ،آمد و ترف یالزمه کهدلیل  این به
 از کهآن که آورد حساب به طوراین تواننمی پس .شودمیالوهیت مطلق  رفتن بین ازآن 

 قدوس ،آیدمی فاران از کهیا آن و است متعال و سبحان خداوند ،آیدمی یمن یا تیمان
 دستداشتن  مانند یگرید هایویژگی بر عالوهتوصیف  این .است متعال و سبحان

 از و بود چون نور تَأللو او» .هایی استچنین نسبت ازواالتر  بسیار خداوند ؛باشدمی
 رفتمی وبا وی روی پیش 1 .بود آنجا در او قوّت ستر و ،گردید ساطع شعاع وی دست

 .«شدخارج می از پاهایش ،تب آتش و
 از ؛هستند او از پس شخاندان و  محمد اهلل عبد ،آیدکه میآن کسی بلکه 

                                                                                                          
 ،خصوص اسماعیل در اما و» :آمده است را پاسخ دهد« 82 :57»شخصی باید آنچه در سفر پیدایش 

 وی از رئیس دوازده. گردانم بسیار را او و ،گردانم بارور ،داده برکت را او اینک. فرمودم اجابت را تو
 ؟آثار این امت عظیم و بزرگ در جنوب سینا کجا است .«آورم او به وجود از عظیم امتی و آیند، پدید

که چنین چیزی بسی از ساحت او به  ؟!!اش تخلّف کرده استخداوند در وعده ،یا اینکه به نظر اینان
 !دور است

نیز  ای جدید نیست؛ بلکه محمدمسأله یمانی، یمسأله» :فرمایدمی احمدالحسن ،سید یمانی
سرزمین  ،نزد اهل کتاب معروف و بشارت داده شده بود که او یمانی است. از همین رو یهودیان

موعود را که در نظرشان بسیار مهم بود رها کردند و بسیاری از آنان در سرزمین یمن ساکن شدند؛ 
نه فقط )مکان( فعلی. مدینه نیز از یمن است.  یعنی آنجا که از نظر تاریخی، یمن نامیده شده است و

اند؛ چرا که آنان نیز به یمانی بشارت داده شده و همیشه و تا امروز نیز یهود در یمن ساکن بوده
و یمانی از فرزندانش؛ درست مثل بشارت به احمد و اینکه بر  منتظرش هستند؛ یعنی به محمد

در یمن  کند. پس یمانی اول، حضرت محمدیهای مختلف صِدق مبیش از یک مصداق در زمان
مبعوث شد؛ یعنی در مکه؛ چرا که مکه از یمن است؛ و یمانی دوم از فرزندان یمانی اول در مشرق و 

تر شود. به همین دلیل بیشاش عراق برانگیخته میدر سیر حرکتی بازگشت ابراهیمی به وطن اصلی
در عراق متولد نشدند. این خواست خداوند است، تا  قبرهای امامان، در عراق است؛ با اینکه آنها

 .«...گانه به اثبات برساندبازگشت دین ابراهیمی را به عراق و با یمانی وعده داده شده در ادیان سه
 .قائم و یمانی ـ عال سالم ،ای در یگانگی شخصیت مهدی اولرساله



  
 انتشارات انصار امام مهدی  10

آمدن  .باشندمی نیز یمانی محمد آل و محمد ،مکه هستند از آنان که جهت این
همان  ،و محمد ،اهلل در خلقهمان  ،که محمدچرا  ؛همان آمدن اهلل است  محمد

تر در چندین مورد این موضوع را بیان پیشطور که همان ؛استظهور خداوند در فاران 
 .منمود
 ؛است آمده نیز عیسی زبان بر انجیل درکه حتی  است یمنهمان  «تیمان»
 (5).نمایدتوصیف می (تیمان یا) تیمن پادشان را یمن پادشاه ایشان وقتی

 :58 اصحاح ـ متی انجیل
 خواهد حکم ایشان بر ،برخاسته فرقه این با داوری روز در( جنوب)تیمن  یمَلِکه»
 شخصی ،اینک و ،بشنود را سلیمان حکمت تا آمد زمینر دست نقاط دو از که زیرا ؛راند

 .«است اینجا در سلیمان از تربزرگ
 :55 اصحاح ـ لوقا انجیل

 حکم ایشان بر ،برخاسته فرقه این مردم با داوری روز در( جنوب)تیمن  یملِکه»
 .«بشنود را سلیمان حکمت تا آمد زمیننقاط دور دست  از که زیرا ؛کرد خواهد

در تمام  ای است کهبه گونه در قرآن آورده است م و حکمتی که محمدو عل
تواند از سوی است که فقط می ی رساحکمت ،این :گویدانصافی می هر فرد باها دوران

 (8).سبحان باشداو 

                                                                                                          
و در شرح « ه تیمان مراجعه کنیدب .صحرای جنوبی :تِیمن» :در فرهنگ کتاب مقدّس آمده است -5

 .«نامی عِبری است که معنایش یمینی یا جنوبی است :تَیمان» :تیمان یکلمه
قرآن و  ،انجیل  ،تورات»در کتاب خود « موریس بوکای»فرانسوی  ینویسنده ،به عنوان مثال -8

های تورات موزهبسیاری از آ ،اما وحی قرآن که شش قرن پس از مسیح فرستاده شد» :گویدمی« علم
و حتی  ؛باشدمی ،هایی که بیش از آنچه در این دو ذکر شده استآموزه ؛و انجیل را حفظ کرده است

طور که همان ،(592ی آیه 4ی های پیشین را واجب کرده )سورهایمان به کتاب ،بر هر مسلمانی
مانند نوح و ابراهیم و  ؛تآشکار نموده اس ،جایگاه مهمی را که در تاریخ وحی فرستادگان الهی بوده

طور که در انجیل والدت ایشان را همان ،قرآن .و عیسی که در بین آنان مقامی واال داشت ،موسی
احترام خاصی نهاده و  ،طور که به مادرش مریمهمان .آسا بیان کرده استمانند اتفاقی معجزه ،است
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فرصت آن هنگام که حتی  بود وحاکمیت خداوند خواستار  محمد ،به عالوه
که حق در کرد روشنی بیان  نمود و بهاده پیحاکمیت خدا را  ،برایش فراهم شد

 ،برودی مسلمانی که از حاکمیت خداوند بیرون حاکمیت خداوند است و هر فرقه
خورشید تر از شده شناخته ،)گروه نجات یافته( ناجیه یحدیث فرقه .استگمراه  یفرقه

سه هفتاد و  به ،این امت» :مشهور است ،های اهل سنتدر کتاب و ؛میان روز است
ای  :شد عرض .«یک گروه مگر ؛اندآتش در آنان همگی که شوندمی تقسیمگروه 
 آن بر یارانم و من امروزنکه آ» :فرمود ؟است کدامکدام گروه  ،گروه آن !خدا رسول
 (5).«هستیم

عبارت است از رهبری که از سوی خداوند منصوب شده  ،ناجیه یبنابراین فرقه
ایمان  ،که به این رهبری الهیکسانی و  ـچنین بود طور که رسول خداهمانـ است
  .ـبودندچنین  رسول خداطور که اصحاب همانـدارند 
 چرا وچنین کرد  محمد چرا گویدمییکی  .جدال و تراشیاشکال یلهأمسماند می
در  قرآن و ،کردگفت و چنان نمیبود چنین نمیکه اگر او فرستاده می ،گفت چنین
 هر بهها همین است ممکن کهاز این دست  اشکاالتی و ؛استعربی  اعدقو باتضاد 

 (8).اندشده داده پاسخاینها  و ،نمایند متوجه دیگری الهی دین یا کتاب ،فرستاده

                                                                                                          
یست از اینکه اعتراف کنیم که این گریزی ن .اطالق کرده است« 53» یشماره ینامش را بر سوره

برخی از این موضوع  .باشدهای غربی ما مجهول میبرای عموم مردم در سرزمین ،های اسالمیآموزه
اگر ما راه آموختن قضایای مربوط به انسانیت  ؛رودولی این مسأله با شتاب از بین می !کنندتعجب می

اند را بیان م اختصاص دارد و در آن رها شدهدینی و آن جهالتی که مربوط به هرآنچه به اسال
  .«....کنیم

و در  ،مشهور و صحیح« شیعه و اهل سنت»مسلمانان  یدر بین همه ،حدیث گروه نجات یافته -5
بیهقی و ترمذی و صحیح ابن حبّان و مسند احمد بن حنبل و بسیاری  ،ابن ماجه ،داوودسُنن ابی

 .منابع دیگر آمده است
شده در سایت های منتشر و انصار ایشان بسیاری از این شبهات را در کتابلحسن احمداسید  -8

ی آن با دلیل و برهان توان به وسیلهنمی ،اشکال در هر حدی که باشد .اندرسمی دعوت پاسخ داده
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 بهدادن  پاسخ از پیش کهداشته باشیم کسی  توجهبه این نکته  باید ما که حالی در
 در ،بپردازد تراشیاشکال بهنیست  و برهان دلیل اینکه بیان و آن کردن رد و دلیل

 ،گیردمی گرفته اشکال آن به که ای راعقیده وچنین شخصی آن برهان  حقیقت
 آشکار و روشن یمرحله در خودش تراشیاشکال با و ،کرده تأیید را آن و پذیرفته
 ،دشوکه پاسخ داده می یاز اشکالچیزی فراتر  ،اشکاالت کهچرا  ؛است آن کردن

 خوارتوهین و  برای طاغوتی ابزار جز اینکه اینها .حقیقت ارزشی ندارنددرو نیستند 
 خودو سبک کردن پیروان  خوار برای آن ازطاغوتیان  و گمراه علمای کهاست شمردن 

 تاجویند بهره می آنان از کورکورانه تقلید وخود  ازپیروی  برنگه داشتن آنها باقی  و
 و شد مُنهدم شانباطل یعقیده اینکه از پس آنان .دکنن حفظ را خود دنیای و هاجایگاه
این  از ایشان هدف .گردندبازمی اشکالترین نازل به ،رفت بین از شاناشکاالت یهمه

 ،این و ؛است گذشتگانشان و پدرانعواطف پیروان خود نسبت به  برانگیختن ،اشکال
 فرعون سخن که اآنج ؛باشدمی موسی خدا پیامبر بر فرعون تراشیاشکال همان

پس وضعیت اقوام پیشین چگونه  ...) (5)الْأُولى الْقُرُونِ بالُ  فَما ... :چنین است
 ال وَ  رَبِّی یَضِلُّ  ال کِتابٍ  فی رَبِّی عِنْدَ  عِلْمُها .... :بودچنین  موسی پاسخو ( ؟است
 کند و می خطا نه من پروردگار .من پروردگار نزد است کتابی در آن علم ....) (8)یَنْسى

 (9).(فراموش نه

                                                                                                          
 .مراجعه نماییدhttp://www.almahdyoon.org به سایت  .فرستادگان خداوند رویارو شد

 .15 :طه -5
 .18 :طه -8
9- الْأُولى الْقُرُونِ بالُ ما (وضعیت اقوام پیشین چگونه است؟)یعنی آیا پدران ما اشتباه  ؛

به  ؛ضان به پیامبران و فرستادگان خداوند جاری استپرسشی که همواره بر زبان معتر ؟!کردندمی
با این جمالت مردم را وادار به  ،به دالیل فرستادگان اِذعان کنندجای اینکه بزرگان و پیروان آنان 

روشن های ز رویارویی با دالیل و برهاناو در عِین حال  ،کردندرویارویی با فرستادگان می
 ،ـ بر آنچه هستندبه غیر از میراث بردن پدران و اَجدادفرستادگان ناتوان هستند یا دلیل و برهانی ـ

 !اقامه کنند

http://www.almahdyoon.org/
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 :عدد دجال یا وحش

 :1پرسش 
کشیش سخن  ،ی خداوندفرستاده نسبت به محمد یبرخی در بیان اشکاالت

 یکرده و جمله 222 یاقدام به محاسبه رؤیافر او در سِ  .کنندرا نقل می زکریا پطرس
 .روشن است ،ورشو منظ« کندیشیطان از مکه خروج م» :را به دست آورده استزیر 
 ؟دهدمی چه پاسخ الحسناحمد سید
 :پاسخ

شیطان از مکه خروج »که محاسبه کرده کسی  گوییسخن شما که میاین 
 ـی یوحنا استرؤیاکه در  به آن صورتـبا عدد دجال یا وحش این عدد و « کندمی

با  ،وحش عدد نامِ :گویدمتن میاین که چرا  ؛است ارزشبیباطل و  سخنی ،استبرابر 
یک شخصیت نام  «کندمی خروج مکه از شیطان» یآیا جمله .این عدد مساوی است

 یحمله ،ی خداوندفرستاده کلمات است تا به محمدای از مجموعهاست یا فقط 
است که این موضوع پوشی از این با چشمنکته این  ؟!!صورت پذیرد یشیطانیِ کور

 .باشدح نمیصحی ،بودهدروغین مورد ادعا ی محاسبه

 :کند و حقیقت را بشناسدتدبّر انصافی  این متن کامل است تا هر فرد با
 که آیددیدم وحشی از دریا بیرون می .های کنار دریا ایستادمسپس بر شن 5»

آمیز نوشته نامی کفر ،و بر هر سرش هایشبا ده تاج بر شاخ ،هفت سر و ده شاخ داشت
اما پاهای خرس داشت و دهان  ،دمانه پلنگ میآن وحش که من دیدم ب 8 .شده بود

 9 .اژدها قدرت خود را و تخت خود را به وحش داد و اقتداری عظیم به او بخشید .شیر
اما آن زخم مهلک بهبود  ؛یکی گویی زخمی مهلک برداشته بود ،از سرهای آن وحش

اژدها را  4 .دگردن نها حششُد و به پیروی از آن و تمام جهان در حیرت فرو .یافته بود
نیز آن وحش را پرستش  .اقتدار بخشیده بود ،زیرا که به آن وحش ؛پرستش کردند

 1 ؟کیست آن که بتواند با او بجنگد ؟کیست آن که همتای این وحش باشد :کردندمی
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آمیز بگوید و اجازه یافت تا اقتدار بار و کفردهانی داده شد تا سخنان نِخوت به وحش
گویی بر خدا گشود و به پس دهان خود را به کفر 2 .اه به کار بَردخود را چهل و دو م
به او اجازه داده شد با  7 .اِهانت کرد ،زیندآنان که در آسمان میو  نام او و به مسکن او

فه و ملت و زبان و قوم یو به او اقتدار بر هر طا ؛ها پیروز شودان بجنگد و بر آنمقدّس
آن کسان که  یهمه .آن وحش را خواهند پرستید ساکنان زمین یهمه 2 .داده شد
ذبح  یهکه از آنِ آن برّدفتری  ؛بوددر دفتر حیات نیامده از بَدوِ آفرینش جهان نامشان 
به اسارت  ،باید به اسارت بروداگر کسی می 52 :بشنود ،آن که گوش دارد 3 .استشده 

و  ؛ر کشته خواهد شدشمشی اب ،شمشیر کشته شود اباید باگر کسی می .خواهد رفت
آنگاه دیدم وحشی دیگر  55 .طلبدمی ان و ایمان آنان رامقدّسآمیزِ پایداریِ شکیب ،این

 .گفتولی مانند اژدها سخن می ؛دو شاخ داشت ،همچون برهاو  .آیدبیرون می از زمین
 کرد و زمین و ساکنانش را به نیایشِ عمل می مام اقتدارِ وحش اول و به نام اوبا ت 58

به  آیات عظیم از او 59 .داشتمی وا ه زخم مهلکش بهبود یافته بودوحش اول ک
به  54 .فرستد از آسمان بر زمین فرو یآتش پیش چشم مردمتا آنجا که رسید ظهور می

و  ساکنان زمین را بفریفت داشت به نام آن وحش به ظهور آوردسبب آیاتی که اجازه 
اما همچنان  ،حش بسازند که به شمشیر زخم خوردهتمثالی از آن و به آنها دستور داد

در تمثال آن وحش بِدَمد تا آن تمثال بتواند  به او قدرت داده شد که جانی 51 .زنده بود
آن کسان را فراهم آورد که از پرستش تمثال سر  یسخن بگوید و اسباب کشتن همه

و غالم و آزاد  ،ندارو دارا  ،کسان را از خُرد و بزرگ یهمچنین همه 52 .زدندباز می
کس تا هیچ 57 .واداشت تا بر دست راست خود یا بر پیشانی خویش عالمت گذارند

در اینجا  52 .بِخَرد یا بفروشد نام او ینتواند بدون آن عالمت یا نامِ آن وحش یا شماره
 ،چرا که آن ؛بگذارد تا عدد آن وحش را محاسبه کند هر که بصیرت دارد .استحکمت 
 .(59اصحاح ـی یوحنا رؤیا)« ششصد و شصت و شش استعدد او  .نسان استعدد ا

دو نسخه وجود دارد که در زیرا  ؛نظر هستعدد اختالف این با توجه به اینکه در 
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که کسی انصاف و  بابرای  (5).است« 252»و در دیگری « 222» عددها آنیکی از 
 است که به محمدسی کراه  ،راه شود که اینبه روشنی مشخص می ،جو استحق

 ،چنین روشیکه ما از  ؛نیستسزا و نادشنام جز خواستار کند و حمله میی خدا فرستاده
  !توفیق دهدرا شما  خدا !اکراه داریم

آنان را  .پیمایدراه شیطان را میشخص که این است به روشنی مشخص  به عالوه
 ،اینهااز  .رکیکسزا و الفاظ نا ،مدشنا ؛استآنها های این میوه .هایشان بشناسیداز میوه
انگیزند را برمی آنانها هایی هستند که شیطانشیطان آنهاو بدانید که  ؛بشناسیدآنان را 

 .گویندسخن میشیطان از سوی و 
که کارهایِ به دور است که از انصاف داشته باشند توجه باید طور که همه همان

نسبت  محمدبه  ،هستند شانپیروانو  جزیرهه شبهایی که برخی از اعراب وهابی
کند و کارهای جنایی آنان را مذمّت نموده آنان را مذمّت می ،با اینکه قرآن ؛شودداده 
 !است

نتیجه به  در ،دهدنسبت میو اسالم  محمدبه ها را وهابیاعمال که کسی 
ورات و ت ،مسیحیت ،عیسیبه را نظایرش کارهای کُنستانتین و  یق اَوْلى همهیطر

یا حداقل جنایات کلیسا در قرون گذشته که عبارت است از  ؛دهدنسبت میانجیل 

                                                                                                          
 برداریتصویر یپیشرفته ابزارهای از استفاده با توانستند آکسفورد دانشگاه در دانشمندان -5

 551 یعنی پاپیروس ؛بخوانند را یوحنا رؤیای کتاب خطی نوشتارهای ترینقدیمی از هاییبخش
(551p) به قطعه این .است شده )از شهرهای باستانی مصر( کشف «بهنسا» اوکسیرینخوس در که 

 به «ι »استفاده  با ؛باشدمی« χ ι c » «252» آن در وحش یشماره و گرددمی باز سوم رنق ینیمه
پالئوگرافی  متون نقد استاد پارکر دیوید .است خطی بسیاری از نوشتارهای در که طورهمان«ξ» جای

 شماره 252 یشماره که معتقد است بیرمنگام دانشگاه در جدید )علم خواندن خطوط باستانی( عهد
 این ،دانشمندان» :گویدمی و ؛است تربه خاطر سپردن راحت برای 222 یشماره با اینکه ؛است اصلی

 که است این شده آنچه اکنون آشکار .دارد وجود اختالفاتی و دادند قرار بحثمورد  بسیار را موضوع
 صد تقریباً خطی نوشتار زیرا قدمت این ؛ی برتر استگزینه ،این و است وحش اصلی یشماره 252
  .«باشدمی دیگری هاینسخه از پیش سال
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 هایتحت نام ،کردندمیکه با آنان مخالفت کسانی سوزاندن شکنجه و زنده ،کشتار
ها کمتر که از جنایات زشت وهابیکارهایی جنگ با مسیحیت و کلیسا و  ،اِرتداد ،کفر

 .نیست

 :نخشونت و حقوق ز ،اسالم

 :2پرسش 
نه تنها  ؛دنگیراشکال میاز نظر خشن بودن  که به اسالمبه عالوه کسانی هستند 

این متون  .استگسترش یافته با شمشیر اسالم و اینکه  ،بلکه از زمان پیامبرامروز 
تشویق از میدان به در کردن راندن و  ،کنید که به کشتارقرآنی را چگونه تفسیر می

 و 35 :نسای سوره ،83 :توبه یسوره ،29 و 53 ،21 :عمران آل یسوره» ؟کندمی
حقوق مدنی زن را آنچه و آیات ارث و شهادت و گواهی دادن و  ؛«4 :محمد یسوره

 ؟کنیدچگونه تفسیر می ،کندضایع می
 :پاسخ

 اسالممختص در ادیان الهی وجود دارد و فقط به طور معمول  ،جهاد یهئلمس
اما آیاتی  (5).امکردهبیان « است جهاد درب بهشت» در کتابرا من این موضوع  .نیست

                                                                                                          
 :و متن آن ؛احمدالحسناب جهاد درب بهشت است ـ سید کت -5

 :یاله انیدر اد جهاد

خداوند مورد رضایت که  ینید و دیتوحانتشار  اهلل و یکلمهپیکار برای برافراشتن  ای جهاد
آن بر  را نامؤمن وگزارد ن صحّه میبر آکه خداوند سبحان ، موضوعی است استو متعال سبحان 

که هر کس در راه خدا جهاد کند  ه استوعده داد و هآن را بر آنها واجب ساختفرماید، تشویق می
 فرماید.تهدید میآتش را با  دگردان یجهاد روکه از کس  هر واز آنِ او است، بهشت 
سانی هستند که پرچم جهاد و ی اهلل سبحان هستند و آنها کفرستادگان، حامالن کلمه و ایانب

پیش روی شما است،  فرستادگان و ایانب خیتارکشند. پیکار در راه خدای سبحان را بر دوش می
دارد و مهیای ورود به می بر ریشمش یکه موس یابیدرتورات، انجیل و قرآن را ورق بزن تا 
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از میدان به در کردن  خشونت یاقی برای مشوّرا  هاآنشما که در قرآن وجود دارد و 
 :شماریدمی بردیگران 
مِنْ  إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اهللِ الْإِسْالمُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ إِالَّ :آل عمران :اول

                                                                                                          
شود، و مقدّس وارد می گیرد و به سرزمینمی شمشیر بر شود، یوشع بن نونسرزمین مقدّس می

.. به .رساندبه پایان می دیتوحی اهلل و گسترش روزگارش را در پیکار برای اِعتالی کلمه داوود
خواهد از من پیروی کند، باید صلیبش هر کس می» :دیفرما یم روانشیبه پ یسیع نکهیاعالوه، 

را به  شروانیپ کند ویعوت مفساد د ظلم و هیعلبه قیام  شانیایعنی  ،«را بر پشتش حمل کند
 روزگار همانند کفن امروزی برای ما است؛آن در  بیصل. دهدیدر راه خدا دستور مپیکار  جهاد و

خواهد مرا پیروی کند باید کفنش را با فرماید که هر کس میبه پیروانش می یعنی گویا ایشان
 ...خود داشته باشد

به همراه  یوشع سپس 94 ...»هم( آمده است: )عهد قدیم ـ سفر یشوع: اصحاح دتورات  در
 همان در و 91 .کردند جنگ آن زده، با اردو مقابلش به و به عَجْلون گذشتند الخیش از تمامی اسرائیل

 هالک کرد، چنانکه روز آن در بودند آن در که کسانی رای همه و زدند شمشیر دم به گرفته، را آن روز

 97 .کردند جنگ آن با عَجلون به حَبرون برآمده، از تمامی اسرائیل اب یوشع و 92 .بود کرده با الخیش
 شمشیر دم به بودند آن در کسانی کهی همه و شهرهایشی همه و ملکش با را آن گرفته، را آن و

 کسانی کهی همه با را آن بلکه کسی را باقی نگذاشت، بود با عجلون کرده که آنچه هر موافق و زدند،

 آن و 93 .کرد جنگ آن با و دَبیر بازگشت به تمامی اسرائیل با یوشع و 92 .الک ساخته بودند، آن در

 آن در که کسانی رای همه و زدند، شمشیر دم به را ایشان و گرفت شهرهایشی همه و ملکش با را

 با بود نموده رفتار با حَبرون همان صورتی که به نگذاشت؛ و باقی کسی را او و هالک ساختند بودند،
 تمامی آن یوشع پس 42 .بود نموده رفتار نیز ملکش با لَبْنَه و چنانکه کرد، رفتار نیز ملکش دَبیر و

 و نگذاشت باقی کسی را زده، را ملوک آنها جمیع و هاوادی جنوب، هامون، یعنی کوهستانی، زمین
 ایشان یوشع و 45 .بود فرموده امر پروردگار اسرائیل، هالک کرد، چنانکه یهوه، ی کسان راحتی همه

 زمین ملوک و این جمیع یوشع و 48 .را زد جَبَعون تا جَوشن زمین تمامی و غَزّه تا بَرنیع قادش از را

 یوشع و 49 .کردمی جنگ برای اسرائیل پروردگار اسرائیل، یهوه، چرا که به یک باره گرفت، را ایشان

 بن نون وشعیکه  ییاز روزهاتصویری  نیا. ..«بازگشتند جِلْجال در اردوگاه به تمامی اسرائیل با
، دیگذران نیزم نیا یبر رو دیتوح وخداوند  نینشر د اهلل و یکلمهبرافراشتن  یبراپیکار  در جهاد و

 باشد.می
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 هر) (5)بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِآیاتِ اهللِ فَإِنَّ اهللَ سَریعُ الْحِسابِ 
 که پس آن از نرفتند مگر خالف راه کتاب اهل و است اسالم دین خدا نزد در دین آینه
 شوند کافر خدا آیات به که آنان .حسد روی از نیز و ،شدند آگاه دین آن حقانیت به

أَفَغَیْرَ دینِ اهللِ یَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ  ،(رسید خواهد هاحساب به زودی به او که بدانند
 خدا دین جز دینی آیا) (8)فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُونَ 

 او فرمان تسلیم ناخواه و خواه است زمین و هاآسمان در آنچه آنکه حال ؟!جویندمی
وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِساْلمِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ  ،(گردانندمی بازشان او نزد به و هستند

 پذیرفته او از کند اختیار اسالم جز دینی کس هر و) (9)هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرین
 .(بود خواهد دیدگانزیان از آخرت در و شد نخواهد
أَفَغَیْرَ دینِ اهللِ یَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ  :آل عمران :یمعن

إِبْراهیمَ وَ  قُلْ آمَنَّا بِاهللِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَیْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلى *طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُونَ 
وَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ  وَ عیسى ماعیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِیَ مُوسىإِسْ

وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْالمِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ  *ال نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 
 آنکه حال ؟!جویندمی خدا دین جز دینی آیا) (4)خِرَةِ مِنَ الْخاسِرینمِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآ

 او نزد به و هستند او فرمان تسلیم ناخواه و خواه است زمین و هاآسمان در آنچه
 و اسحاق و اسماعیل و ابراهیم بر و ما بر آنچه و خدا به :گردانند * بگومی بازشان
 جانب از دیگر پیامبران و عیسی و موسی بر آنچه نیز و ،او فرزندان و یعقوب

 و نهیمنمی فرقی ایشان از یک هیچ میان ،آوردیم ایمان ،است شده نازل پروردگارشان
 پذیرفته او از کند اختیار اسالم جز دینی کس هر هستیم * و او یاراده تسلیم همه

 .(بود خواهد دیدگانزیان از آخرت در و شد نخواهد

                                                                                                          
 .53 :آل عمران - 5
 .29 :آل عمران - 8
 .21 :آل عمران - 9
 .21تا  29 :آل عمران - 4
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 ؛کندبه روشنی معنای اسالم را در آیات بیان می ،ل عمرانآی از سوره 24ی آیه
خداوند در زمین در هر زمان که براساس  یکه اسالم همان تسلیم خداوند و خلیفهاین

نخستین قانونی که از  ؛باشدمی ،است منصوب شده شقانون خالفت خداوند در زمین
 حضرت مان پیامبر خداهاو  ؛وجود داشته استانسان در این زمین نخستین روز برای 

 .گماشت شدر زمینو جانشینش را به عنوان خلیفه او که خداوند  باشدمی آدم
فقط بلکه  ؛نیستکردن علیه کسی یا حکم کردن از میدان به در این آیات برای 

شدن در تسلیم یعنی همان  ؛باشدقابل قبول از نظر خداوند می برای بیان قانون ایمانِ 
 .شخداوند در زمین ییفهخداوند و خلبرابر 

بدانی که از میدان به در کردن دیگرانی ایمان را  ی برایاما اینکه شما وضع قانون
که براساس از آنجا ـ ی پیروان ادیانهمهکه به این معنی خواهد بود  ،دانهآن را نپذیرفت
حتی  و دانو از میدان به در کردهرا منزوی  انخودشاز غیر  ـکنندعمل میقانون ایمان 

 (5).گرددمنطبق می نیز هر گروهی که به تفکر مشخصی ایمان دارند ربموضوع این 
قاتِلُوا الَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ بِاهللِ وَ ال بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ ال یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اهللُ  :توبه :دوم

وتُوا الْکِتابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ وَ رَسُولُهُ وَ ال یَدینُونَ دینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذینَ أُ

                                                                                                          
اهمیت قانون  ....» :پاپ شنودا آمده است« نون ایمانقا»کتاب  یدر مقدمه :به عنوان نمونه -5

قانونی  ؛ایمان دارند ،کلیساهای جهانِ مسیحیت به یک قانونِ ایمان یایمان در این است که همه
که نماینده همه همین دلیل باید شورای مسکونی ـ و به ،اندکه تمامیِ کلیساها آن را پذیرفته

 .نمایدآن را وضع  ـکلیساهای مسکونی است
م که اولین شوراهای  981در شورای مسکونی نیقیه در سال  ،قانونی که پیش روی ما قرار دارد

این به خاطر ردی بر بدعت آریوسی بود که الهوت مسیح را انکار  .ریزی شدپایه ،مسکونی است
 یهمه ـ بهچند در برخی از عقایدشان با هم اختالف دارندهرکلیساهای جهان ـ یهمه ....نمود
و هر گروهی که به کلیّت آنچه در قانون ایمان  ؛این از این موضوع .ایمان دارند ،های قانون ایمانبند

که به عهدینِ  ،مانند شاهدان یهوه و سبتیین ؛شودمسیحی شمرده نمی ،ایمان نداشته باشد ،است
ید مسیحی که در عقا یولی به همه ،ایمان دارند« خاص خودشان یبراساس ترجمه»کتاب مقدّس 

 .«....ایمان ندارند ،قانون ایمان آمده است
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 و آورندنمی ایمان قیامت روز و خدا به که کتاب اهل از کسانی با) (5)هُمْ صاغِرُون
را  حق دین و کنندنمی حرام خود بر است کرده حرام پیامبرش و خدا که آنچه را

 .(بدهند و خواری جزیه مذلت عین رد خود دست به که آنگاه تا ،پیکار کنید پذیرندنمی
ها برای گسترش عقاید باطل و وهابیآنچه  و یکپارچه و کامل است ،قرآن :یمعن

در این دیگران ها و مسیحیآنچه دهند و در مورد کشتار مردم انجام میواهایشان فت
 ی ازفرآیند تقطیع آیاتعبارت است از  ،دهندقرآن انجام می بهزدن روزها برای طعنه

 یبخشی از آن را به دور از کل یا بقیهتوان نمیکتابی که یکپارچه و کامل است و 
جزء جزء یکپارچه و کامل است و  ،خداوند در قرآن بیان کرده که قرآن (8).گرفتبراجزا 

کسی است یا  ؛مُغرض است ،کندجزء جزء که آن را کسی نیست و صحیح آن کردن 
ال اله » یکه به گویندهکسی مانند  ،طعنه بزند هدفو بی کور یخواهد به شکلمیکه 

 !گفتی« ال اله» کهچرا  ؛کنیرا انکار می گوید تو کافر هستی و وجود خدامی« اله اهلل
خواهد عقیده یا فتوای فاسدی را گسترش می ،اشنفسانیاست که برای هدف کسی یا 

 .کنندچنین میها طور که وهابیهمان ؛دهد

                                                                                                          
 .83 :توبه - 5
بودنش برحذر ای است که مسیحیان نیز از خطرناکمسأله ،کتاب یاستفاده یک آیه جدا از بقیه - 8

 ،پاپ شنودا ،بینم که به عنوان مثالو به همین دلیل می ؛کنندآن را رد می شاندارند و علمایمی
خطر استفاده از »خود اختصاص داده و آن را « رهایی در مفهوم ارتودکسی»ی در کتاب فصل خاص
گوهای بسط و سلسله گفت»همچنین انبا بیشوی مطران دمیاط در کتاب  .نامیده است« یک آیه

 .آیه( اختصاص داده است یک از نیز همین عنوان را )خطر استفاده 551 یدر فقره« گسترش ایمان
ـ جداً از خطر همانند هر موضوع دیگریدر موضوع رهایی ـ !ای برادران» :نودامتن سخن پاپ ش

بلکه  ؛صِرف یک یا چند آیه نیست ،کتاب مقدّس .استفاده از یک قسمت از کتاب مقدّس دوری کنید
هایی از یک آیه را آگاه یک آیه یا بخشانسانِ نا .کتاب جریان دارد یروح مشخصی است که در همه

اما  .کندجدا می اشاوضاع و معنای کلّی ،دهد در حالی که آن را از شرایطقرار می پیش رویش
متونی را که به موضوع بحثش ارتباط دارد جمع  یهمه ،گر حکیم که در پِی حق استپژوهش

 .«...دهدکند و هر چیزی که معنایی در بردارد را مدّ نظر قرار میمی
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و  که برای تجزیه ایرفتار منحرف و مغرضانهچنین ز ازیر  آیات قرآنیِ
 :داردمی باز ،شودقرآن انجام می بخش کردن بخش
... َّأَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذلِکَ مِنْکُمْ إِال

أَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اهللُ بِغافِلٍ عَمَّا  یُرَدُّونَ إِلى خِزْیٌ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ
 ؟!کنیدمی انکار را دیگر بعضی و آوریدمی ایمان کتاب از بعضی به آیا ...) (5)تَعْمَلُون
 ترینسخت به قیامت روز در و ،نیست خواری جز در دنیا کند چنین که کسی پاداش
 .(نیست غافل کنیدمی آنچه از شود وخداها بازگردانیده میعذاب
 َعَمَّا کانُوا یَعْمَلُونَ  *فَوَ رَبِّکَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعینَ  *الَّذینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضین(8) 

 بازخواست را همه که سوگند پروردگارت بخش کردند * به بخش به را قرآن که آنان)
 .(اندکردهمی که کارهایی خاطر کنیم * به
اش تا ببینیم ولی با آیات بعدی 83 :یعنی توبه ؛آوریمرا میمورد نظر  یآیهاکنون 
 .کندن را به کشتار تشویق میامؤمندر اینجا چرا خداوند 

قاتِلُوا الَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ بِاهللِ وَ ال بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ ال یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اهللُ َو  :توبه
ال یَدینُونَ دینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ  رَسُولُهُ وَ 

الْمَسیحُ ابْنُ اهللِ ذلِکَ قَوْلُهُمْ  وَ قالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اهللِ وَ قالَتِ النَّصارى *صاغِرُونَ 
اتَّخَذُوا  *ذینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اهللُ أَنَّى یُؤْفَکُونَ بِأَفْواهِهِمْ یُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّ

 أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اهللِ وَ الْمَسیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما أُمِرُوا إاِلَّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً 
یُریدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اهللِ بِأَفْواهِهِمْ وَ یَأْبَى  *کُونَ واحِداً ال إِلهَ إِالَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِ

وَ دینِ الْحَقِّ  هُوَ الَّذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى *اهللُ إاِلَّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ 
 و خدا به که کتاب اهل از کسانی با) (9)ونَ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُ

 حرام خود بر است کرده حرام پیامبرش و خدا که آنچه را و آورندنمی ایمان قیامت روز

                                                                                                          
 .21 :بقره -5
 .39تا  35 :حجر - 8
 .99تا  83 :توبه - 9
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 مذلت عین در خود دست به که آنگاه تا ،پیکار کنید پذیرندرا نمی حق دین و کنندنمی
 پسر عیسی :گفتند صارین و ،خدا است پسر عُزَیر :گفتند بدهند * یهود و خواری جزیه

 این از پیش که کسانی گفتار رانند همانندسخنی است که بر زبان می این .خدا است
 خویش راهبان و * آنها اَحبار ؟شوندچگونه بازگردانیده می ،بکشدشان خدا .بودند کافر
 تنها که بودند مأمور آنکه و حال گرفتند خدایی به اهلل جای به را مریم پسر مسیح و

 شریکش آنچه از است منزّه ،او نیست جز خدایی هیچ که ،بپرستند را خدا یک
 به جز خدا در حالی که ،کنند خاموش خود دهان با را خدا نور خواهند* میدارندمی

 که است کسی نیاید * او خوش را کافران چند هر ،خواهدنمی ،خود نور دنیرسان کمال
 هر ،گرداند پیروز هادین یهمه بر را او تا ،حق فرستاد و دین با هدایت اش رافرستاده

 .(نیاید خوش را مشرکان چند
آنها کسانی بودند که که چرا  ؛کندبنابراین خداوند به جنگ با ایشان تشویق می

ورَهُ وَ یُریدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اهللِ بِأَفْواهِهِمْ وَ یَأْبَى اهللُ إاِلَّ أَنْ یُتِمَّ نُ :پیکار را آغاز نمودند
 خدا در حالی که ،کنند خاموش خود دهان با را خدا نور خواهندمی) لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ 

فکر و  (نیاید خوش را کافران چند هر ،خواهدنمی ،خود نور دنیرسان کمال به جز
کردن  به کشتن دیگران یا آمادگی برای کشتن دیگران یا آمادهکردن تشویق کنم نمی

نور کردن خاموش ی معتقدم اراده و ؛محسوب نشودجنگ  ،کشتار دیگرانبرای نفرات 
 (5).بردارد تر را درچنین مواردی و حتی بیش ،هایشانخداوند با دهان

                                                                                                          
در  :کشتن جایز است» :آمده است« کشتن -قتل » یدر فرهنگ کتاب مقدّس و شرح کلمه - 5

ـ شریعت به ج ....حالل یا واجب است ،کشتن ،طور که در اتفاقات کتاب ذکر شدهحاالت زیر و همان
ان به تحریم برخی از برخی از پیامبر .کندـ حکم میبی هیچ نرمش و مداراکشتن دشمنان در جنگ ـ

هایشان سفارش بردن آنان و مَرکبیعنی به از بین .انددشمنانِ پست خداوند وصیت کرده
 .«....اندنموده

جهاد و مقاومت با اِشغالگر و دفاع از وطن را ارزشی ثابت شده و زیربنایی  ،حتی علمای کلیسا
دوست داشتن  :ه برای هر انسانی الزم استی زیربنایی کهای ثابت شدهاز جمله ارزش ....» :دانندمی

« البته اگر به چنین چیزی نیاز باشد ؛باشدمی ،شدن برای آن با خونوطن و دفاع از آن و قربانی
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جزو و اینکه دهد را احتمال میدادن گرفتن و پاسخ ،گفته شدهچند آیات  هر
کند خداوند روشن و محکمی وجود دارد که بیان می یولی آیه ،هستندات متشابه
ن را از تجاوز اکند و مؤمنجنگند تشویق میمیآنها که با کسانی ن را به جنگ با امؤمن

 .شودده مییگردانو متشابه به محکم باز ؛داردمی به دیگران باز
سَبیلِ اهللِ الَّذینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ  وَ قاتِلُوا فی :فرمایدمیخداوند متعال 

 و بجنگید خدا راه در ،کنندمی جنگ شما با که کسانی با) (5)اهللَ ال یُحِبُّ الْمُعْتَدین
 .(ندارد دوست تجاوزکاران را خدا زیرا ؛مکنید تعدّی

یهود که  .واضح و روشن است  محمدحضرت عملکرد رسول خدا  ،به عالوه
د و به ایشان بدی کردنامنیت زندگی می دربا ایشان در مدینه  ،اهل کتاب هستند

که با کسانی بودند که جنگ با ایشان و کمک به آنها  ،اینرسید تا اینکه نمی
 .آغاز نمودند ه بودند راجنگید ایشان

دین را از سیاست  ،توجه داشت که اسالم و دین الهینکته همچنین باید به این 
ی از رتیجه بسیان و درباشد میبخشی از دین  ،بلکه حکومت و سیاست ؛داندجدا نمی

که را ند از قوانین نظامی که حقوق سرباز را در نبرد و کاری اآیات در قرآن عبارت
مؤمن تا  .ندنکمشخص می ،انجام دهد جنگدکه با او میمجاز است در برابر کسی 

اجر و تا کند پیکار میدستور خداوند  ابتنها جنگد و نمی جنگی نشودزمانی که با او 
که کسانی جنگ با  ،ن در میدان نبرداخداوند برای مؤمنبه همین جهت  ؛پاداش بگیرد

و پیش اکنون همطور که همان ؛استفرموده جنگند را در آیات قرآنی تشریع با او می
و در آن حقوق کنند وضع میرا  یقوانین انها برای لشکریانشحکومت ،از این

را  ...و  جایز نیستآنچه جایز است و آنچه د و نکنرا در میدان نبرد بیان می انسربازانش
 .کنندتشریح می

                                                                                                          
ـ سخن روز اهرام یـ چاپ شده در روزنامه« اندازها و مفاهیمارزیابی و اصول بین چشم» ی)مقاله

  .( 8222/ 2/ 2یکشنبه 
 .532 :بقره - 5
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سَتَجِدُونَ آخَرینَ یُریدُونَ أَنْ یَأْمَنُوکُمْ وَ یَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ کُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ  :سوم
یْدِیَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ أُرْکِسُوا فیها فَإِنْ لَمْ یَعْتَزِلُوکُمْ وَ یُلْقُوا إِلَیْکُمُ السَّلَمَ وَ یَکُفُّوا أَ

 خواهید را دیگری گروه) (5)حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أُولئِکُمْ جَعَلْنا لَکُمْ عَلَیْهِمْ سُلْطاناً مُبیناً 
 شوند دعوت کفر به هرگاه اینان ،باشند امان در خود قوم و شما از خواهندمی که یافت
 باز خویش اعمال از و نکنند صلح و نکشند کناری به را خود اگر پس ،بازگردند به آن

 آشکار تسلطی آنان بر را شما خدا که بکشید و بگیرید ،یافتید که جا هر را آنان ایستندنَ
 .(است داده

 ؟ستا کجادر اشکال این آیه 
 .کندتشویق می ،داردنمی که دست از آزار مؤمنین باز یآیه به جنگ با کافر محارب

که کسی بیانی است برای جایز بودن صلح با  ،پیش از آن یکه در آیهبه عالوه این
 .خواهد آنها را آزار نمایدنمیجنگند و ن نمیاکند و با مؤمندرخواست صلح می

قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ  إِالَّ الَّذینَ یَصِلُونَ إِلى
کُمْ أَوْ یُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اهللُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَیْکُمْ فَلَقاتَلُوکُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقاتِلُو

 به که کسانی مگر) (8)یُقاتِلُوکُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَیْکُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اهللُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ سَبیال
 حالی در آیندمی شما نزد ،خود یا ،پیوندندمی ،است پیمانی نایشا و شما میان که قومی
 خواستمی خدا اگر و ،باشند شده ملول ،خود قوم با جنگیدن یا شما با جنگیدن از که
 گرفتند کناره گاه هر پس .خاستندمی بر جنگ به شما با و ساختمی پیروزشان شما بر
 ضد بر شما برای راهی هیچ خدا ،کردند صلح پیشنهاد شما به و نجنگیدند شما با و

 .(است نگشوده آنان
فَإِذا لَقیتُمُ الَّذینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ  :چهارم

هللُ الَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ذلِکَ وَ لَوْ یَشاءُ ا

                                                                                                          
 .35 :نساء - 5
 .32 :نساء - 8
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 با چون) (5)سَبیلِ اهللِ فَلَنْ یُضِلَّ أَعْمالَهُم لکِنْ لِیَبْلُوَا بَعْضَکُمْ بِبَعْضٍ وَ الَّذینَ قُتِلُوا فی
 اسیرشان ،گرفتید فرو سخت را آنها چون تا بزنید را گردنشان ،شدید روروبه کافران
 پایان به جنگ که آنگاه تا ،فدیه یا به کنید آزاد منّت به یا آنگاه .ببندید سخت و کنید
 تا خواست ولی ،گرفتمی انتقام آنان از خواستمی اگر خدا و خدا حکم است این .آید
 باطل را اعمالشان اندشده کشته خدا راه در که آنان و بیازماید یکدیگر با را شما
 .(کندنمی

در میدان نبرد بیان ر جنگ داین آیه برخی از حقوق سربازان مؤمن را  :یمعن
و بیان  (8)بجنگند ،جنگدمی آنهاکه با کافری ایشان است که با  وقحقاز  .کندمی
به  ،توانند در برخورد با اسیرانو مینیز هست گرفتن اسیران  ،کند که حق ایشانمی
شان برایکنند یا مبادله ضی ایشان را آزاد کنند یا آنان را ویا بدون ع ؛آزادی دهندآنها 
 . ...ای بگیرند و فدیه

الهی که فقط  یکه قرآن عبارت است از قانونگفتیم  ؟ستا کجادر اشکال این آیه 
بر آنچه ن و احقوق مؤمن ،حکومت الهی ،بلکه سیاست ؛باشدنمیعبادت مربوط به 

 .کندبیان میرا  ...و  ایشان واجب است
ستم شده  ،ث یا شهادتارخاص مانند  یدر تشریعزن به گوید میکه کسی  :پنجم

را که براساس آن عدل و ستم مشخص  اشمالک و میزان قانونیبرای ما باید  (9)است

                                                                                                          
 .4 :محمد - 5
برخی از  .کنندهای آسمانی به آن اقرار میکتاب یای است که فطرت انسان و همههاین مسئل - 8

همچنین این موضوعی  .نقل نمودیم ،متون عهد قدیم را که یهودیان و مسیحیان به آن ایمان دارند

 .دین چه دینی باشند یا بی ؛دپذیرنهای بشری آن را میجامعه یاست که همه
 قبایل از ،مَنَسّی بن ماکیربن  جلعادبن  حافر بن صَلُفْحاد دختران و» :در عهد قدیم آمده است - 9

. تِرصَه و مِلکَه ،حجله ،نوعه ،مَحَله: دخترانش هاینام ها استاین و آمدند نزدیک ،یوسفبن  مَنَسّی
 اجتماع یخیمه درِ نزدِ جماعت تمامی و سروران حضور به و کاهن عازار و موسی حضور به و 8

 خداوند ضد بر قورح جمعیت در که نبود گروه آن از او و مرد بیابان در ما پدرِ 9: گفتند ،ایستاده
 جهت این زا ما پدر نام چرا پس 4. نداشت پسری در حالی که مرد خود گناه در بلکه شدند. دستهم
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در همه چیز مرد با باید زن و در نتیجه بیان کند و یقین نماید که  ؛بیان کند ،شودمی
 (5).در هر چیزی مساوی نیستمرد با زن بینیم که ما می یبا اینکه همه ؛مساوی باشد

                                                                                                          
 1. بده نصیبی پدرمان برادران میان در را از این رو ما شود؟ اش محوعشیره میان از ندارد پسری که
 7: گفت ،کرده خطاب را موسی خداوند و 2. پروردگار آورد حضور به را ایشان دعوی موسی پس

 و بده ایشان به ملک موروثی ایشان، پدر رانبراد میان در البته. گویندمی راست صَلُفْحاد دختران
 و بمیرد کسی اگر: بگو ،کرده خطاب را اسرائیلبنی و 2. منتقل کن ایشان به را ایشان پدر نصیب
 برادرانش به را او ملک نباشد، دختری را او اگر و 3. بدهید دخترش به را او ملک باشد، نداشته پسری
 نباشد، برادری را او اگر و 55. بدهید پدرش برادران به را او ملک نباشد، برادری را او گرا و 52.بدهید
 این پس. آن را میراث بَرَد تا بدهید باشد او نزدیکتر خویش که اشقبیله از کس هر به را او ملک
)سفر عدد ـ اصحاح « فرمود رام موسی پروردگار به چنانکه باشد؛ شرعی ایفریضه اسرائیلبنی برای
به آن اعتقاد  ،این قانون ارث است که در تورات آمده و موضوعی است که یهودیان و مسیحیان .(87

بلکه در این قانون اینگونه است که دختر با  ؛باشدبین زن و مرد مساوات و برابری نمی ،دارند و در آن
و قانون جدید این بود که اگر میِّت  ....» :یدگوکشیش آنتونیوس فکری می .بردارث نمی ،وجود پسر

برادران یا عموهایش یا  ،برد و اگر دختری نداشته نباشددخترش از او ارث می ،پسری نداشته نباشد
 .سفر اعداد()شرح کتاب مقدّس ـ تفسیر « اشترین فرد به او از عشیرهنزدیک

وقتی  ....» :کنمپ شنودای سوم را نقل میولی بنده متنی از پا ،بدیهی بودن این موضوعبه رغم  -5
ـ نپرداختن زن به 5 :بینیمموارد زیر را می ،جو کنیمودر کتاب مقدّس و عقاید کلیسای قدیم جست

زن باید با سکوت در کمال خاضع » :گویددر این خصوص قدّیس پولس رسول می :آموزش در کلیسا
بلکه باید در  ؛که آموزش دهد و بر مردی چیره شودولی به زن اجازه داده نشده  .بودن آموزش ببیند

بلکه زن فریب خورد و آن  ،و آدم فریب نخورد ؛سپس حوا ،آدم سرشته شد ،زیرا اول .سکوت باشد
اگر در ایمان و دوستی و پاک بودن  ،بلکه زن باید در والدت فرزندان خالص شود .سرپیچی رُخ داد

در این زمینه توجیهی  ،کنیم که تعالیم قدّیس پولس رسولمیمالحظه  .«همراه با تعقُّل پایدار باشد
دهد که ارتباطی با شرایط اجتماعی در آن زمان و شرایط خاص کلیسا که برای این ممانعت قرار می

بلکه به مواردی که به مرد و زن از ابتدای آفرینش  ؛ندارد ،کردشاگردش تیموتائوس رعایت می
زن و در  یهای عملی دربارهعقوبت :های عملیـ عقوبت55 ....ه استاستناد داده شد ،اِختصاص دارد

های طوالنی مواردی که براساس آنها تعطیل شدن ؛محدوده بارداری و والدت و شیردهی وجود دارد
شدن به کار کاهنی به طور کامل او و چه بسا مشغول ،آیددر وظایف برخی از زنان مکلّف به وجود می
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را تشریع مشخصی  ،نظام قانونی و تشریعیدر یک خواهد که میکسی ین همچن
جدا در نظر بگیرد و این بخش را نظام این تشریع را مانند بخشی از این باید  ،کندنقد 

 .برخورد نکند ،لکُ نظام به عنوان یک نکند و با آن به صورت جدای از 
نه اینکه فقط به حقوق  ؛و واجباتش در قانون الهی توجه کندزن قل به حقوق حدا

 .از مرد داده شده استتر کمحقوقی  ،زنتوجه کند و بگوید در قانون الهی به 
تری گوید در قانون الهی مرد واجبات بیشکند و نمیچرا به واجبات توجه نمی

 ؟نسبت به زن دارد
بنایی به به ساختن آنها که یکی از نظر بگیرید  شخص را دربه عنوان مثال دو 

آیا عادالنه است که  .تکلیف شده استطبقه بلندی ده طبقه و دیگری به پنج دی بلن
 ده اگر به صاحب !؟دو داده شودهر به یکسان و مبلغ  ی یکسانمقدار مواد ساختمان

شما  :بیاید و بگویدکسی آیا صحیح است  ،داده شودطبقه  پنجبرابر صاحب  دو ،طبقه
هر ای در حالی که نفر مساوات را رعایت نکردهاین دو که بین دو چرا  ؛ستمکار هستید

 !؟کنندمیشما کار برای دو 
گفتار و  ،این تشریع ستم شده یبه واسطهزن که بگوید به به نظر من کسی 
 .استبحث دقیق علمی نظرش خام و به دور از 

 :شناخت حق استخواهان نصیحتی به هر مسیحی که 

 :7پرسش 

را  محمد ایید تا حق را بشناسد و پیامبریِنممسیحی مییک به ای توصیهچه 
 ؟کندتصدیق از طریق انجیل 

                                                                                                          
)نظر کلیسای « ....آنها است یکه تربیت کودکان نیز از جمله ؛داردداری بازمیهخان یرا از وظیفه

 .ارتودکسی در خصوص کاهن بودن زن(
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 :پاسخ
 سخن که است این ،برای شناخت حق آزاده مسیحی هر به بنده نصیحت

 بیرون کسی از را الل دیوی عیسی ....» :دهد قرار خودمیزان سنجش  را عیسی
 .شدند شگفت در مردم و بگوید سخن توانست الل مردِ  ،رفت بیرون دیو چون .کردمی
و  52 .کندمی بیرون ـدیوها رئیسـ بَعَلزِبول یاری به را دیوها او :گفتند برخی اما 51

 درک را آنان افکار او 57 .شدند آسمانی آیتی خواستار او آزمودن قصد به نیز دیگران
 هر و ،شد خواهد نابود ،شود تجزیه خود ضد بر که حکومتی هر :گفت ایشان به ،هکرد
اگر شیطان نیز بر ضد خود  52 ریخت خواهد فرو ،شود تجزیه خود بر که ایخانه

 (5).«تجزیه شود چگونه حکومتش پایدار بماند
 آن در انصاف با و بخواند را قرآن از متونی باید ،دارد ایمان انجیل به کهکسی 

 شیطانی را متون اینتوانید میآیا  ،انجیل پیشین متن براساسبه عالوه  .نماید رتدبُّ
چنین  ،است محمد به توهین فقط تالششان کهکسانی  کهبه همان صورت  ،دیبدان
 ؟دهندمی انجام را یکار

  :است قرآنی متون ازهایی نمونه هااین و
ُإِنَّ  أَحْسَنُ  هِیَ بِالَّتی جادِلْهُمْ وَ الْحَسَنَةِ الْمَوْعِظَةِ وَ بِالْحِکْمَةِ رَبِّکَ سَبیلِ إِلى ادْع 
 و حکمت با را مردم) (8)بِالْمُهْتَدین أَعْلَمُ هُوَ  وَ  سَبیلِهِ عَنْ  ضَلَّ  بِمَنْ أَعْلَمُ  هُوَ رَبَّکَ
 پروردگار زیرا ؛کن مجادله آنان با شیوه بهترین با و بخوان پروردگارت راه به نیکو اندرز
 .(داناتر است یافتگانبه هدایت و ترآگاه اندشده منحرف او راه از که کسانی به تو

َوَ الْیَتامى وَ الْقُرْبى بِذِی وَ إِحْساناً بِالْوالِدَیْنِ وَ شَیْئاً بِهِ تُشْرِکُوا ال وَ هللَا اعْبُدُوا و 
 ما وَ السَّبیلِ ابْنِ وَ بِالْجَنْبِ الصَّاحِبِ وَ الْجُنُبِ الْجارِ وَ الْقُرْبى ذِی الْجارِ وَ الْمَساکینِ

 هیچ و بپرستید را خدای) (9)فَخُوراً مُخْتاالً کانَ مَنْ یُحِبُّ  ال هللَا إِنَّ کُمْأَیْمانُ مَلَکَتْ

                                                                                                          
 .55اصحاح  :انجیل لوقا -5
 .581 :نحل - 8
 .92 :نسا - 9
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 و بینوایان و یتیمان و خویشاوندان و مادر و پدر با و مسازید او شریکرا  چیز
 خود بندگان و رهگذر و مسافر مصاحب یار و بیگانه یهمسایه و خویشاوند یهمسایه
 .(ندارد دوست را فروشان فخر متکبران دخداون آینه هر ؛کنید نیکی
َمُخْتالٍ  کُلَّ  یُحِبُّ  ال هللَا إِنَّ  مَرَحاً الْأَرْضِ  فِی تَمْشِ  ال وَ  لِلنَّاسِ  خَدَّکَ  تُصَعِّرْ  ال و 
 خدا زیرا ؛مرو راه زمین بر خودپسندی به و مگردان روی مردم از تکبّر و با) (5)فَخُور
 .(ندارد ستدو را فروشی پسندِ فخر خود هیچ
مُخْتالٍ  کُلَّ یُحِبُّ ال هللُا وَ آتاکُمْ بِما تَفْرَحُوا ال وَ  فاتَکُمْ ما عَلى تَأْسَوْا لِکَیْال 
ده اشما د به به آنچه و نباشید رفته است اندوهگین دستتان از آنچه بر تا) (8)فَخُور

 .(ندارد دوست فخر فروشی را متکبر هیچ خدا و ،نکنید است شادمانی
 :بپرسند خودشان از و بخوانند را اسرا یسوره اززیر  یاتآ
 نیکی ،نیکو اخالق به شیطان آیا ؟کندمی دعوت خداوند تنها پرستشِ  به شیطان آیا

 دعوت به آنکه نیازمند به مساعدت است کمک و مال انفاق ،فقرا و مادر و پدر به
 کامل و عهد وفای به و ؟ددارمی باز یتیم مال بر تجاوز و زنا ،کشتار از و ؟کندمی

 ؟دهدمی دستور پیمانه کردن
 و سبحان خداوند ،در نظر اینان پس ،کندمی دعوت پاک اخالق این به شیطان اگر
 ؟!کندمی دعوت چیزی چه به متعال
 خداوند سوی از که شانحکمت و پیامبران یهمه هایوصیتهمان  هااین آیا
 ؟نیست ،اندآورده
إِالَّ تَعْبُدُوا أَالَّ رَبُّکَ قَضى وَ * مَخْذُوالً  مَذْمُوماً  فَتَقْعُدَ آخَرَ  إِلهاً هللِ ا مَعَ تَجْعَلْ ال 
 ال وَ  أُف   لَهُما تَقُلْ  فاَل کاِلهُما أَوْ  أَحَدُهُما الْکِبَرَ  عِنْدَکَ یَبْلُغَنَّ  إِمَّا إِحْساناً  بِالْوالِدَیْنِ  وَ إِیَّاهُ 

 رَبِّ  قُلْ  وَ الرَّحْمَةِ مِنَ الذُّلِّ جَناحَ لَهُما اخْفِضْ وَ * کَریماً  واْلً قَ لَهُما قُلْ  وَ تَنْهَرْهُما

                                                                                                          
 .52 :لقمان -5
 .89 :حدید -8
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 کانَ  فَإِنَّهُ صالِحینَ  تَکُونُوا إِنْ نُفُوسِکُمْ فی بِما أَعْلَمُ  رَبُّکُمْ * صَغیراً رَبَّیانی کَما ارْحَمْهُما
 إِنَّ  * تَبْذیراً تُبَذِّرْ  ال وَ السَّبیلِ  ابْنَ  وَ  الْمِسْکینَ  وَ  حَقَّهُ  الْقُرْبى ذَا آتِ  وَ * غَفُوراً  لِلْأَوَّابینَ 
 ابْتِغاءَ  عَنْهُمُ تُعْرِضَنَّ  إِمَّا وَ * کَفُوراً لِرَبِّهِ الشَّیْطانُ کانَ وَ الشَّیاطینِ إِخْوانَ کانُوا الْمُبَذِّرینَ

 وَ عُنُقِکَ  إِلى مَغْلُولَةً یَدَکَ تَجْعَلْ  ال وَ  * مَیْسُوراً قَوْالً لَهُمْ فَقُلْ  تَرْجُوها رَبِّکَ مِنْ رَحْمَةٍ
 یَقْدِرُ وَ  یَشاءُ  لِمَنْ  الرِّزْقَ  یَبْسُطُ  رَبَّکَ  إِنَّ  * مَحْسُوراً  مَلُوماً فَتَقْعُدَ  الْبَسْطِ  کُلَّ  تَبْسُطْها ال
 إِیَّاکُمْ وَ  نَرْزُقُهُمْ نَحْنُ  إِماْلقٍ  خَشْیَةَ أَوْالدَکُمْ تَقْتُلُوا ال وَ  * بَصیراً  خَبیراً بِعِبادِهِ کانَ  إِنَّهُ
 تَقْتُلُوا ال وَ * سَبیالً  ساءَ وَ  فاحِشَةً  کانَ  إِنَّهُ  الزِّنى تَقْرَبُوا ال وَ * کَبیراً  خِطْأً  کانَ  قَتْلَهُمْ  إِنَّ 

 فِی یُسْرِفْ فَال سُلْطاناً لِوَلِیِّهِ  ناجَعَلْ فَقَدْ  مَظْلُوماً قُتِلَ مَنْ وَ  بِالْحَقِّ إِالَّ هللُا حَرَّمَ الَّتی النَّفْسَ 
 وَ أَشُدَّهُ  یَبْلُغَ حَتَّى أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتی إِالَّ الْیَتیمِ مالَ  تَقْرَبُوا ال وَ  * مَنْصُوراً کانَ إِنَّهُ الْقَتْلِ 
 الْمُسْتَقیمِ  بِالْقِسْطاسِ زِنُوا وَ تُمْکِلْ إِذا الْکَیْلَ أَوْفُوا وَ * مَسْؤاُلً کانَ الْعَهْدَ  إِنَّ بِالْعَهْدِ أَوْفُوا
 الْفُؤادَ وَ الْبَصَرَ  وَ  السَّمْعَ إِنَّ  عِلْمٌ بِهِ لَکَ  لَیْسَ ما تَقْفُ  ال وَ  * تَأْویالً  أَحْسَنُ وَ  خَیْرٌ ذلِکَ
 لَنْ  وَ  الْأَرْضَ  تَخْرِقَ  لَنْ إِنَّکَ مَرَحاً الْأَرْضِ  فِی تَمْشِ  ال وَ  * مَسْؤُالً عَنْهُ کانَ  أُولئِکَ کُلُّ
 إِلَیْکَ  أَوْحى مِمَّا ذلِکَ * مَکْرُوهاً  رَبِّکَ عِنْدَ سَیِّئُهُ کانَ ذلِکَ کُلُّ * طُوالً الْجِبالَ تَبْلُغَ
همراه ) (5)مَدْحُوراً  مَلُوماً  جَهَنَّمَ  فی فَتُلْقى آخَرَ  إِلهاً  هللِ ا مَعَ  تَجْعَلْ  ال وَ  الْحِکْمَةِ  مِنَ  رَبُّکَ
 داشت مقرّر ماند * پروردگارت خواهی خوار و نکوهیده که ،معبود دیگری قرار مدهخدا 
یا هر دو در کنار  دو آن از یکی هرگاه .کنید نیکی مادر و پدر به و ،نپرستید را او جز که

 و مکن خطاب درشتی و بهمگو )کمترین درشتی( « اُف»به آنان  ،شوند تو سالخورده
 :بگو و بال تواضع برایشان بگستران و از سرِ مهربانی * بگوی سخن اکرام با آنان با
 *دادند  پرورش ردیخُ  در مرا که همچنان ،آور رحمت آنها بر !من پروردگار ای

 قطعاً او باشید صالحان از اگر و ،است داناتر گذردمی هایتاندل در آنچه به پروردگارتان
 ادا را ماندگان راه در و سکینانم و خویشاوندان و حق *است  کنندگان ی توبهآمرزنده

 نسبت شیطان و اندبرادران شیاطین کارانکه اسراف *مکن  کاریاسراف هیچ و کن
 پروردگارت جانب از رحمتی که انتظار به اگر و *بوده است  ناسپاس پروردگارش به

                                                                                                          
 .93تا  88 :اسرا -5
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 دست نه *بگوی  سخن نرمی به آنها با پس ،گردانیآنها روی می از داریمی امید
 و زده مالمت که بگشای یکباره سخاوت به نه و ببند گردن به تسَّخِ روی از خویش
 بخواهد که کس هر رزقِ  در تو به درستی که پروردگار *بنشینی  خورده حسرت
 را خود فرزندان *بینا است  آگاهِ بندگانش به که او ؛گیردمی تنگ یا ،دهدمی گشایش

 ؛دهیم و هم شما راآنها را روزی میم هکه  این ما هستیم ؛دستی مکشیدتنگ بیم از
 و است زشت کاری زنا که ؛مشوید نزدیک زنا به و *بزرگ  خطایی است شانکشتن
 هر و ،حق نکشید جز به است کرده حرام و نفسی را که خدا *است ناپسند  ایشیوه
نباید در قتل  ولی ؛ایمداده قدرتی او سرپرست خون به شود مظلوم کشته که کس
 نزدیک یتیم مال به نیکوتر وجهی به و جز *یاری شده است  او که ،روی کندزیاده

از پیمان  که کنید وفا پیمان خویش به و ،رسد حدّ رشد به که آنگاه تا مشوید
 ترازویی با و گردانید کامل را پیمانه ،کنید پیمانه و چون *شد  خواهد بازخواست

علمی به آن  آنچه پِی و از *است  ترنیکو سرانجامش و بهتر این که ؛کنید وزن درست
سرمستی و  و به *کنند  بازخواست از آن را همه ،دل و چشم و گوش زیرا ،نداری مرو
 نخواهی هاکوه بلندی به و شکافت نخواهی را هرگز زمین که ،مرو راه زمین نخوت بر
 است هاییحکمت اینها از *ناپسند است  تو اینها بدَش نزد پروردگار یهمه *رسید 

 ،معبود دیگری قرار مده ،یکتا خدای و همراه با است کرده وحی تو به پروردگارت که
 .(جهنم افکنده شوی به مطرود و شده مالمت که

 سخنو کدام ننگ و عاری باالتر از اینکه  ،بر مسیحیان استو عاری  ننگاین 
 هر و ،شد خواهد نابود ،شود تجزیه خود ضد بر که حکومتی هر» :کنند رها را عیسی
اگر شیطان نیز بر ضد خود  52 ریخت خواهد فرو ،شود تجزیه خود بر که ایخانه

 آنچهتا  ندهند قرارمیزان و مقیاسی  را آن و «تجزیه شود چگونه حکومتش پایدار بماند
  .است خداوند سوی از که بدانند تابا آن قیاس کنند  آمده قرآن دررا که 

 بهشما  آیا ؟از چه رو ،ی از آنگردانروی پس ؟نیست عیسیمیزان  اینمگر 
 ؟!ورزیدمی کفر برخی به و دارید ایمان تانکتاب از برخی
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 اخالق هبآراسته شدن  و خوبی به دعوت و حکمتدر آنچه از  ورا ببینید  قرآن
سفیه و نادان  شیطانسوی  ازتواند چطور می .بزرگوارانه در آن است تدبّر کنید پاک
 ضد بر شیطانحکومت  آیا ؟!خواندنکوهیده فرا می اخالق و بدیو  شرّ  به کهباشد 
 ؟شودمی تجزیه خود

 باطل از را حقآموخت تا  شما به عیسی کههمان میزانی نیست  این آیا
 و خوبی ،سفاهت و حکمتمیان  نل شدتمایز قائ توانایی شما آیا ؟دهید تشخیص

 ؟نکوهیده را ندارید اخالق و پاک اخالق ،بدی
 به بار یک ؟شودمی تجزیه خود ضد بر حکومتش و شیطان که دارید اعتقاد شما آیا
 بهبار دیگر  وبزرگوارانه  اخالق به بار یک ؟!بدی بهبار دیگر  و کندمی دعوت خوبی
 ؟!نکوهیده اخالق
 بر که ایخانه هر و ،شد خواهد نابود ،شود تجزیه خود ضد بر که حکومتی هر»
اگر شیطان نیز بر ضد خود تجزیه شود چگونه  52ریخت  دخواه فرو ،شود تجزیه خود

 .«حکومتش پایدار بماند
 که کنممی نصیحت بدی فرجام در هراس است را از که مسیحی هر که طورهمان

 عیسی اینکه ؛بنگرند دقتبا  ،کنندمی مطرح کلیساهایشاناکنون آنچه هم به
 از ؛نمودند مخالفت لهأمس نای باتر ان پیشمسیحی از بسیاری !است مطلق الهوت
 از بسیاریاز دیرباز و همواره  و ،بود مسیحی علمای بزرگان از که آریوس جمله

 آن عقل و انجیل کهـسفیهانه  باطل یعقیده این به ـیهوه شاهدان مانندـ مسیحیان
 متن با و توحید کتاب در را آن بودن باطلکه  ؛نداشته و ندارنداعتقاد  ـکندمی رد را

 بیان واضح و روشن عقلی دلیل با وویل و پوشیدگی در آن راه ندارد أکه هیچ ت انجیلی
 (5).امنموده

                                                                                                          
فصل الخطاب » :فرمایدر کتاب توحید مید ایشان ؛اما متن .مراجعه نمایید 8و  5پیوست  به  -5

گوید که از خودش می یدرباره اطالع است. عیسیاز ساعت )رستاخیز( بی از انجیل. عیسی
و اما از آن روز و ساعت هیچ کس » اطالع است:شود بیپا می ساعت که در آن قیامت صغری بر
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 :و اجنیل یهودا صلیب یلهأمس

 :2پرسش 
 فرامسیحیان را به چه  ،رفتن صلیب به یمسئلهدر خصوص  احمدالحسن سید

 ؟خواندمی
 :پاسخ

خواستار به صلیب  عیسی کهداشته باشند اینتوجه به این نکته مسیحیان باید 
در  انجیل و سخنان عیسیبا استفاده از بودن آن را  باطل و ؛باطل است رفتن باشد

و رفتن ن صلیب بهبرای از خداوند  درخواست ایشانهمچنین و  ،بیان نمودم آن
را اجابت  دعای عیسی اپس یا خد (5).را از او رنج و آزار صلیبو برگردانیدن 

و یا  ـی صحیح استعقیده ،که اینـ برد و شبیه او را فرو فرستاد او را باال ،فرمود

                                                                                                          
جهل، نقص است، حال آنکه . «ه استخبر ندارد، نه فرشتگان آسمان و نه پسر، فقط پدر از آن آگا

دون ظلمت است الهوت مطلق، کامل مطلق است و نقص یا جهل در آن راه ندارد؛ زیرا او نوری ب
گیرد. بنابراین وجودی او هست، جهل او را فرا می یظلمتی که در صفحهولی مخلوق به دلیل 

الهوت مطلق  عیسی کند کهنور و ظلمت )با هم( است و این مطلوب را اثبات می عیسی
باشد و نه نوری بدون ظلمت، تعالی اهلل علواً ای آفریده شده از نور و ظلمت مینیست، بلکه بنده

ای برای صاحبان خرد و اندیشه آمیز و موعظهکبیراً. این مطلب، فصل الخطاب و کالمی حکمت
 .«...است

 افتاده، به روی زمین در رفته،قدری پیش  سپس 93 ...» :است اینها برخی از سخنان ایشان -5
( 82 :)متی «....بگذراناین پیاله را از من باشد اگر ممکن  !گفت: ای پدرکرد، در حالی که میمیدعا 

 او از ساعت آن باشد ممکن اگر تا کرد دعا و افتاد زمین روی به رفته، ترپیش قدری و 91 ...» ،

 «....بگذران من از را پیاله پذیر است. اینامکان تو برای هر چیزی گفت: ای پدرِ پدران، پس  92بگذرد

  48کرده دعا و درآمد زانو به سنگی دور شده، پرتاب مسافت به ایشان از و 45 ...»( و 54 :)مرقس
 .(88 :)لوقا «...بگردان من از را پیاله پدر، اگر تو بخواهی این گفت: ای
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معنای سخن آنان چنین  ،که در این صورت ؛را اجابت نفرمود خداوند دعای عیسی
 !دهداهمیتی نمی خداوند به دعای عیسی :است

متّهم کمیِ بصیرت و  ادراکضعف  ،را به سِفاهت عیسیبه عالوه آنها 
که بر آزار و  عیسی این توانایی را داردکه در حالی  ،این صورتدر غیر  ؛کنندمی

اینکه  ،کندصبر داشته باشد ی به صلیب رفتن بدون اینکه هیچ شکایتی شکنجه
 ؟!چه معنایی دارد ،خداوند به صلیب رفتن را از او برداردکند میدرخواست  عیسی

دین روند پیشرفت در  ،رفتن صلیب به یلهأداند که مسمیخود  ایشان در حالی که
 (5).ای مهم استمسأله ،الهی

بر  المللی بینانجمن تاریخ که  (8)(انجیل یهودا) «سند تاریخی» همچنین باید به
خطی است باستانی یکی از آثار این انجیل  .توجه داشته باشند ،است آن اذعان داشته

 ؛گرددمی زابتدای قرن سوم میالدی باو تاریخش به است که در مصر کشف شده 
 به عیسیآمده است که در این سند  .محمدت ثبعیعنی پیش از اسالم و پیش از 

 .که شبیه او بودکشیده شد  صلیب به شخصی دیگربلکه  ،کشیده نشد صلیب
 بدون در نظرـ شبیه یمسئلهبه طور کلی این است که  آنچه برای ما مهم است

 و ؛وجود داشته استنزد مسیحیان پیش هزار و هفتصد سال از بیش  ـگرفتن مصداق
این موضوع اگر  ؛«نیستآتش  بی یدودهیچ » :شودگفته میدر مَثَل طور که همان

 (9).شدآشکار نمیشان اعتقاداتو در اولیه مسیحیانِ بین  ،ای نداشتهیچ اثر و نشانه

                                                                                                          
پیش رو و به خصوص اهمیت به صلیب  در موضوع« شبیه»ی ی مسألهتوضیح بیشتر درباره -5

 .مراجعه نمایید 4به پیوست  .رفتن و فدا شدن خواهد آمد
 .مراجعه کنید 9به پیوست  -8
آیا اکتشاف این انجیل بر مسیحیت  ؛انجیل یهودا»در کتابش  ،کشیش عبد المسیح بسیط -9

ای به رغم طعنه .است م موجود بوده 522کند که این انجیل در سال اعتراف می« ؟تأثیرگذار است
وی در  .باشدآنچه اکنون برای من اهمیت دارد اعتراف او به قدمت این سند می ،زندکه او به آن می

اولین شخص از پدران کلیسای » :گویدمی ،ی مسیحی که به مطالب درون آن اعتقاد دارندبیان فرقه
انجیل یهودا را به نگارش  ،ین عقایداولیه که این فرقه و عقاید آنان را ذکر کرد و از گردآوری ا
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ه این است ک بپرسندخود و از داشته باشند باید به آن توجه  پرسشی که مسیحیان
و کشیده نشد صلیب  به ند که عیسیاهمسیحیان از کجا آوردباستانی از ی این فرقه
فقط چیزی بوده که در فکر آنان  آیا این ؟ستا شبیه او ،کشیده شدصلیب  که بهکسی 

موضوعی یا  ،استعقیدتی  ایمسئله صرفاً  ،موضوع و آیا این ؟خطور کرده است
اعتقاد داشتند گروه این  :توان گفتمی مثال آیا به عنوان ؟ل شدهکه نقتاریخی است 

 ،شبیه او بوده است ،کشیده شدصلیب  که بهکسی و  صلیب نرفت به که عیسی
 در زمان بهکه کسانی برخی توسط که وجود داشته باشد تاریخی بدون اینکه روایتی 

 !؟!به آنان رسیده باشد ،اندکردهمیزندگی  کشیده شدن صلیب
توجهی  سخن کلیسایِ امروزاین کنم که به ه را نصیحت میآزاد انمسیحیتمام 

اولیه را به نگارش از مسیحیانِ  که این انجیل یا این متنکسانی که این :نداشته باشند
 یدربارهگروه از این دوران که اگر در آن چرا  ؛نداهبود گذاربدعت ایفرقه ،ندادرآورده

اگر از  و ؛است بدعتاینها  :گفتندآنان میقطعاً  ،پرسیدیمعقاید کلیسای امروزی می
گذار بدعتآنها  :قطعاً خواهند گفت ،کلیسای امروز بپرسیم یدربارهپیروانش آریوس و 

 ،گذاربدعتعنوان  هب رامسیحی که با او سرِ ناسازگاری داشته باشد کلیسا هر  .هستند
 .کنندچنین مییهوه  هدانبا شا که امروز یبه همان صورت ؛گیردو ناسزا میدشنام به 

قب و نه نه ع ،افتدجلو مینه  ،این حقیقتی که اکنون به روشنی آشکار شده است
مسیحیان موضوعی بوده که در میان  ،گویدکلیسای امروز میآنچه  ؛ماندپوشیده می

 یفرقه .اختالف وجود دارد ،در آن تا امروز نیزحتی  و ،اولیه مورد اختالف بوده است
 .باشدمیامروزین اختالف بر این بهترین گواه  ،ن یهوهشاهدامسیحی 

                                                                                                          
شاگرد  ،این مرد .م بوده است 522قِدّیس ایرنائوس اسقف لیون بالکان )فرانسه فعلی( در سال ،درآورد

 .«ی خود شاگرد قِدّیس یوحنا شاگرد مسیح بوده استقدّیس بولیکاربوس بوده که او نیز به نوبه
است که آنچه برخی از مسیحیان به آن اعتقاد دارند  دهد به این معناه میتاریخی که این کشیش ارائ
 .م بوده است981پیش از برآمدن اسالم و پیش از شورای نیقیه در سال  ،و در انجیل یهودا آمده است

  .مراجعه کنید 8به پیوست 
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در آنچه اختصاص به صلیب کشیده ـی موجود در حال حاضر حقیقت ثابت شده
از سوی  وجود دارد و تجزیه و تحلیل آن یی تاریخاین است که سند ـشدن دارد

و ثابت رسیده  انجامبه علمی متدهای جدیدترین با شناسی و های جهانی باستانگروه
 به  عیسی ،این سنددر  .گرددمی قرن سوم میالدی بازابتدای این سند به شده که 

آیا  .کشیده شد صلیب به بلکه شبیهی وجود دارد که به جای اوصلیب کشیده نشد 
گردد که می ی مسیحیِ کهنی بازبه فرقه ،سنداین که تصریح کلیسا این به  مسیحیان

 ؟!!واهند نموداکتفا خ ،گذار بوده استبدعت
مخالفی هر  ـبه عنوان مثالـآیا  ؟!علمی است یپاسخ ،کلیسا آیا این پاسخِ 

صحیح نیست که اکنون و آیا  ؟!نباشید ارذگبدعتآن  چرا شما :تواند به آنان بگویدمین
علمی و به  ،طرفبه شکل بی ،رفتن صلیب موضوع به ،حقایقشدن این پس از آشکار
 ؟بحث قرار گیردکورکورانه مورد  ب و تقلیددور از تعصّ
کلیسا با متن قبطی مقابله که ای )طبق ترجمهست ا از انجیل یهودامتنی این 
بلکه کسی  ،شودبه صلیب کشیده نمی عیسیکه کند بیان میبه وضوح که نموده( 

 :روددیگری وجود دارد که شبیه او است و به جای او بر صلیب می
 :سوممشهد  ـانجیل یهودا 

 ؟حکام قرار گیرد یممکن است نسل من تحت سلطه آیا !آقاای  :و یهودا گفت»
 ....استشده  خط مفقود دو ...بیا این من هستم  :گفت پاسخ داد و به او عیسی

 .«انگیز خواهی شدغمبسیار  ،ببینی رانَسلَش کن تو هنگامی که ملکوت و یل
چرا  ؟خیری را حاصل کردممن چه  :گفت هنگامی که آن را شنید یهودا به او و»
 .ساختی آن نسل دور مرا ازکسی هستی که که تو 

های آینده از سوی نسل سیزدهمین خواهی بود و در تو :داد و گفتپاسخ عیسی 
کن تو برای پادشاهی بر آنان بازخواهی گشت و یل ـشد خواهی مورد لعنت واقع دیگر 

 .«مقدّس نسلِ تا 47 کرد تو را لعنت خواهند صعودِ  ،پایانیروزهای  در
»But you will exceed all of them. For you will sacrifice the man that 

clothes me« 
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 ،که مرا پوشیده استانسانی را زیرا تو آن  ؛آنها خواهی بود یتو برتر از همهاما »
 ،قربانی خواهی کرد

 ،بلندحال و وضعیت قرن تو و 
 ،ورتو شعله و مجازات الهیِ

 شد ظاهر خواهد ات درخشان وارهو ست
 .«17 ....و قلب تو

 :متناین در 
را قربانی  رود و خودمیصلیب  به جای او به ،شودمیشبیه عیسی  یهودا :اول

 .کندمی
 .کندآید تا آقایی یهودا در آخرالزمان می :دوم

  ـمثل همین متنـ «انجیل یهودا» در برخی متونآمده « ییهودا» به طور قطع
طور که در همان ؛که عیسی را تحویل داده (5)غیر از یهودای اسخریوطی است کسی

                                                                                                          
ای که باعث شد علمای کلیسا به انجیل یهودا طعنه بزنند این است که شایان ذکر است انگیزه -5
ـ 897» :گویدانبا بیشوی می .گردانندمی باز« یهودای اسخریوطی»موجود در آن را به « ییهودا»

شود که یهودای اسخریوطی همان کسی باشد که آن را چطور می ؟!آن است یچطور یهودا نگارنده
کِی آن را نگاشته  !کندحالی که یهودا پس از تحویل دادن سید مسیح خودکشی میدر  ؟!نگاشته باشد

)سلسله « !های پیش از به صلیب رفتن بوده استآخرین ساعت یبه خصوص اینکه درباره ؟ستا
 مسئولتوماس دی ولیامز ـ ،شبیه به این سخن را دانشمند کاتولیک .سازی ایمان(وگوهای آسانگفت

ای سندی که یهود ...» :گویدانجیل یهودا می یـ دربارهالهوت در دانشگاه رجینای روم یدانشکده
 .«دهداندازی مثبت قرار میاسخریوطی را در چشم

خیانتی به علم و به اشتباه  ،این :توان گفت این است کهاینچنین فهمی می حداقل سخنی که درباره
شده در چرا که در انجیل یهودا هیچ صراحتی مبنی بر اینکه مدح و ستایش یاد  ؛انداختن مردم است

این چیزی جز فهم علمای کلیسا  .وجود ندارد ،ریوطیِ خائن باشدآن یهودای اسخ یآن یا نگارنده
طلبد که علمی چنین می داریانصاف و امانت ،به قطع و یقین با توجّه به خیانت این ملعون !نیست

فرد دیگری صورت گیرد  یو بررسی و تحقیق باید درباه ؛نام یهودا در این سند را حمل بر او نکنیم
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اینجا چه کار  :و به یهودا نزدیک شدند و به او گفتند» :آمده استپایان انجیل 
به آنان پاسخ  ،انتظار داشتندطور که از او یهودا همان .تو شاگرد عیسی هستی ؟کنیمی
 (5).«را به آنان تحویل داد اورا گرفت و پول از او بخشی و  ؛داد

=  احمد» یا «= ستایش حمد» در عربی به معنای یهودا یبا توجه به اینکه کلمه
ای است دهندهییا تسلّ ،بخشرهایی ،اسم مهدی ،این اسمیعنی  ؛است (8)«کردستایش 

شخص  ،منظور از یهودا کند کهو بیان می ؛اش داده شده استکه در آخر الزمان وعده
شبیه به عیسی شد و به جای او بر صلیب رفت و همان کسی است که است  دیگری

الزمان  گردد و در آخرمی بازاو اینگونه خطاب قرار داده است که او را  عیسیکه 
قرآن  ،انجیل ،ذکر شده در تورات (احمد)و مهدی  دهندهتسلّی ،او مُنجی .کندآقایی می

 (9).باشدمی ت رسول خدا حضرت محمدو وصیّ

                                                                                                          
و حتی او همان کسی است که به جای  ؛هنگام به صلیب رفتن وجود داشته استکه به نام یهودا در 

البته پس از اینکه خداوند دعایش را اجابت فرمود و جام به صلیب  ؛صلیب کشیده شد به عیسی
طور که به صراحت در همان ؛از او دور گردانید ،کشیده شدن را که تقاضای معزول داشتنش کرده بود

 .تر ارایه شدپیش ،این متون .شودو لوقا دیده می مرقس ،انجیل متی
 .مشهد سوم :انجیل یهودا -5
حمد ـ »به معنی « یهودا پسر یعقوب»ی این بیان در فرهنگ کتاب مقدّس و شرح کلمه -8

ی کننده تر برای شناخت شبیه و نامش و متون ثابتدر ادامه توضیحات بیش .آمده است« ستایش
 .بعدی خواهد آمد یدر نکته ،اندمگی در بیانش اشتباه کردهاین حقیقت پنهان که ه

« انجیل و قرآن ،امام مهدی در تورات یوصی و فرستاده»برای کسب اطالعات بیشتر به کتاب  -9
های ایشان که از بسیاری از حقایق و همچنین به سایر کتاباحمدالحسن سید « هدایت ینامه»و 

 .مراجعه نمایید ،ان پرده برداشته استالهی پنهان مانده از علمای اَدی
  http://vb.al-mehdyoon.org/t4451.html:لینک دانلود
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 ؟کیست ،کشیده شده صلیب شبیِه به

 :3پرسش 
 ،ادیان مطالعه کند یرا در سخنان علمافدا شدن و ماجرای صلیب که کسی 
با توجه به دارد که شما  آیا امکان .بیندبه وضوح در آنها میرا سردرگمی  آشفتگی و

 ؟در این خصوص بیان کنیدرا سخن نهایی متونی که به آنها معتقد هستید 
قائم به چرا  :عرض کردم امام صادقابو عبداهلل به  ؟یر این روایت چیستو تفس

 .کندقیام می ،از مردنشپس که دلیل به این » :ایشان فرمود ؟این نام نامیده شده است
 .«خیزدمیبه دستور خداوند سبحان بر ؛خیزدمی او به امر بزرگی بر

 :پاسخ
  :گویدشیخ طوسی در کتاب غیبت می

الزمان که صاحبآید می چنین بر ،اخبار روایت شدهز آنچه از و اما ا»
مانند  ،کندسپس زندگی می ،شودیا کشته می ،کندسپس زندگی می ،میردمی

فضل بن شاذان از موسی بن سعدان از عبد اهلل بن قاسم حضرمی  :این روایت

عرض  امام صادقاهلل  عبد ابوبه  :کندروایت میسعید خراسانی  واباز 
به این » :ایشان فرمود ؟به چه دلیلی قائم به این نام نامیده شده است :کردم
به دستور  ؛خیزدمی او به امر بزرگی بر .کندقیام می ،از مردنشپس که دلیل 

 .«خیزدمیخداوند سبحان بر
محمد بن عبد اهلل حمیری از پدرش از یعقوب بن زید از علی بن حکم از 

شنیدم که  باقرابو جعفر امام از  :کندنقل مییر بص وابحماد بن عثمان از 
ل صاحب االغ است که خداوند او ثَمَ ،ل امر ما در کتاب خداوندثَ مَ» :فرمایدمی
 .«است انگیختهسپس او را بر ،صد سال میراندهیکرا 

و از او از پدرش از جعفر بن محمد کوفی از اسحاق بن محمد از قاسم بن 
 از امام صادق :کندروایت میذن مسجد احمر ؤم ربیع از علی بن خطاب از
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 :ایشان فرمود ؟وجود دارد مثالی برای قائم ،آیا در کتاب خداوند :پرسیدم
 .«انگیختسپس او را بر و صاحب االغ که او را صد سال میراند یآیه .بله»

حماد بن شاذان از ابن ابی نجران از محمد بن فضیل از بن فضل 
مردم  ،قیام کند  وقتی قائم» :فرمود امام صادق :ردروایت کعبدالکریم 

است که طوالنی روزگاران که حالی  در ؟شودمی چنین چگونه :گویندمی
 .«هایش پوسیده استاستخوان

  :گویدزند و میمی یتعلیق ،خداوند رحمتش کندکه سپس شیخ طوسی 
او به مرگ یاد  :بگوییماین است که  ،آن هایتوجیه این اخبار و مشابه»
 .هایش پوسیده شده استشوند که استخوانمعتقد میبیشتر مردم و  ،شودمی

آشکار اش پس از مرگ حقیقیطور که صاحب االغ را سپس خداوند همان
 .باشدمینزدیک در تأویل این اخبار  یاین توجیه ؛کندآشکار میاو را  ،نمود

ه عقل به آن گرایش پیدا ی به آنچکه باعث علم)منفرد( البته به اخبار آحاد 
و  گرددمراجعه نمی ،شودنمی ،کرده و اعتبار صحیح به آن سمت کشیده شده

توقف در  ،واجببلکه  .کندرا تأیید می این ،بیان کردیمتر پیشاخبار متواتر که 
ما این را  باشد ومی ،مشخص استآنچه به جستن و تمسّک خصوص این 

مورد کاری که در  همان ؛نمودیمتأویل  ،صحیح بودنشان فتناز پذیرفقط پس 
 (5).«باشددر تعارض میهایش دهیم و این اخبار با مخالفآن انجام مینظایر 

 ،شدندشیخ طوسی از ظاهر این احادیث و نظایرشان که در زمان خودش روایت می
 ،گردداز آن خارج می ،فهمد که شخصی به دنیا وارد و سپس کشته شدهچنین می
کند و گردد به طوری که خداوند بار دیگر او را در این دنیا زنده میمی ن بازسپس به آ

 .(بخشرهایی ،دهندهنجات ،او قائم آل محمد خواهد بود )مهدی
و اما آنچه از » :گویدروایات میی در مقدمه ،خداوند رحمتش کندکه شیخ طوسی 

یا کشته  ،کندیمیرد سپس زندگی مکنند صاحب الزمان میبیان میاخباری که 

                                                                                                          
 .489ص  :کتاب غیبت طوسی -5
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منظور در این اخبار را  قائمِ  ،شیخ طوسیو از آنجا که « کندشود سپس زندگی میمی
ت و اکه ایشان بین ظاهر روایاز آنجا فهمیده و  محمد بن الحسن ،امام مهدی

بار به تأویل پناه برده و بار دیگر به  یک ،نداشته استسازگاری احادیث فهمِ  یبقیه
به توقف در نهایت و در  ،شودآحاد است و از آنها یقین حاصل نمی ،اینکه این اخبار

 !معنای آن
به ولی تأویل او صحیح نیست و  ؛خیر دهد هالتحا یخداوند به ایشان در همه

 ،چگونه قیام قائم از مرگ .کندفراهم نمیامکان پذیرش آن را  ،پیشینهیچ وجه متون 
حالی که مثالی که  در ؟باشدمیادش به معنای آشکار شدنش پس از مردن یصرفاً 

صاحب االغی است که خداوند مردنش را ذکر نموده و  ،خداوند در قرآن برای او زده
  .شودزنده میآشکارا  ،پس از مرگش

هذِهِ اهللُ بَعْدَ  عُرُوشِها قالَ أَنَّى یُحْیی قَرْیَةٍ وَ هِیَ خاوِیَةٌ عَلى أَوْ کَالَّذی مَرَّ عَلى
ا فَأَماتَهُ اهللُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ کَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قالَ بَلْ مَوْتِه

حِمارِکَ وَ لِنَجْعَلَکَ  طَعامِکَ وَ شَرابِکَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَ انْظُرْ إِلى لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلى
ظُرْ إِلَى الْعِظامِ کَیْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَکْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ آیَةً لِلنَّاسِ وَ انْ

 هایسقف که دهی ؛رسید دهی به که کس آن مانند یا) (5)ءٍ قَدیرکُلِّ شَیْ  اهللَ عَلى
 را او خداوند ؟دکنمی زنده را مردگان این چگونه خداوند :گفت .بود ریخته فرو بناهایش

 :گفت ؟ایبوده اینجا در مدت چه :گفت و کرد اشزنده آنگاه ،میراند سال صد مدت به
 طعام به .ایاینجا بوده در که است سال صد ،نه :گفت .روز یک از قسمتی یا روز یک
 مردمان برای را تو خواهیممی .بنگر خرت به و ،است نکرده تغییر که بنگر آبت و

 آن بر گوشت و پیوندیممی هم به چگونه را هااستخوان که بنگر .گردانیم عبرتی
 هر بر خدا که دانم)حال( می :گفت ،شد آشکار او بر خدا( )قدرت چون .پوشانیممی

 .(توانا است کاری

                                                                                                          
 .813 :بقره -5
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رده است در زمان ظهور مُ  ،محمد بن الحسن ،امام مهدی ندکه معتقدکسانی  ،حال
هایش که استخوان ندتر مردم معتقدو بیش) طور که شیخ طوسی تصریح کردههمانـ

شیعه اعتقاد به زنده بودن ایشان دارند و اهل  ؟!!چه کسانی هستند ـ(پوسیده است
چگونه به مردن ایشان اعتقاد داشته پس  ،سنّت اصالً اعتقاد به وجود ایشان ندارند

 ؟!!باشند
در تعارض  که با روایات ایشانای به گونه گفتهصحیح احادیث پیش فهم
او خودش  :گویدبه مردم می ،کندکه ظهور می یاست که مهدی قائم چنین ،نباشد
چنین  ،برخی از مردم و ؛شبیهی است که به صلیب کشیده شده استشخص همان 

به صلیب کشیده شده و روی  ،گویند شبیهنتیجه می در .دانندرا عاقالنه نمیچیزی 
 وقتی قائم» .کارش به پایان رسیده است ،پیشین طوالنیِ  انصلیب مرده و روزگار

است که طوالنی روزگاران که حالی  در ؟شودچگونه می :گویندمردم می ،قیام کند
و « وقتی قیام کند» سخن ایشان دقت کنوقت به  .«هایش پوسیده استاستخوان

اسخ گوید که در پچیزی میآنها به  ،وقتی قیام کند :یعنی ؛دباشنمیهنگام پیش از این 
است که طوالنی روزگاران که  لیحا در ؟شودچگونه می» :گویندبه او می
  .«هایش پوسیده استاستخوان
 با روایات ایشاناحادیث جمع ظاهر هنگامی که امکان گوییم تا ما میحال 

اگر مخصوصاً  ؟!شودیا ردّ احادیث حرکت میتأویل به سمت چرا  ،استپذیر امکان
این روایات به  ؛ندنکفهم ظاهر تصریح میبر این ی بیابیم که دیگرمتون روایات و 

 .آورده خواهند شدزودی 
و  اناحادیث را از ظاهرشاین انگیزه و دلیلِ برتری وجود ندارد که هیچ حقیقت  در

آید و دنیا فرود میاین به  ؛داردخاصی ویژگی  ،اینکه قائم ؛گرداندباز ،شده معنای اشاره
 ،مهدی)قائم  همان و او گرددشود و دوباره وارد آن میکشته می پیش از متولد شدن

 .باشدمی (بخشمنجی یا رهایی
قائم بر  این دلیلِ  .باشدمیعبور  یمشابه رمز سرّی یا کلمه ،آن و بیان مسئلهاین 

باشند میاعداد و حروف داشتن مانند وجود  ،موجودمتون  .باشدمیدعوت به خودش 
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دارد وجود امکان این جز صاحبش کسی ولی برای چه  ؛هستند انکه در دسترس همگ
 ؛رسدجز او به رمز نمیهیچ کسی  ؟!استخراج نماید ،عبور صحیح را از آن یکه کلمه

نه  ؛رودفراتر نمیاز تناقضات آکنده ی یهاکه سخنان آنان از احتماالت و تخمینچرا 
 .بیشتر و نه کمتر

کسی تا  ،گشایدمیرا راز  ،آنبا آورد و ر را میعبو یرمز یا کلمهاین  اما قائم 
 .بشناسداو را به سادگی و روشنی و وضوح خواهان شناخت است که 

ولی  ؛بیان کردم (5)چهارم را در متشابهات جلد)عیسی( و شبیه صلیب  یمسئله
 .نمایماشکالی ندارد که آن را در اینجا به شکل دیگری بیان 

 :در قرآن :لاو

وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسیحَ عیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اهللِ وَ  :فرمایدمی خداوند متعال
شَک  مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ  ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فیهِ لَفی

 پسر مسیح ما :گفتند که سبب به آن نیز و) (8)قَتَلُوهُ یَقیناً  مِنْ عِلْمٍ إاِلَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما
 امر بلکه نکردند دار بر و نکشتند را مسیح آنان آنکه حال و ؛کشتیم را خدا پیامبر مریم
 تردید در خود ،کردندمی اختالف او یدرباره آنان که آینه هر .شد مشتبه ایشان بر

 یقین به را عیسی و بودند خود گمان پیرو تنهاجز آنکه  نداشتند یقین آن به و بودند
 .(بودند نکشته

بلکه  ؛کشته و به صلیب کشیده نشده است عیسی ،اساس قرآنبنابراین بر
 یآیهبه عالوه  .و به صلیب کشیده شده استبوده که شبیه او  شخصی وجود دارد

از د دارد که وجوکسی آیا  :دهد که عبارت است ازبه پرسش مهمی پاسخ میالذکر فوق

                                                                                                          
متشابهِ عقیدتی مسائل  ،در آن که ایشان ،در چهار جلد احمدالحسنکتاب متشابهاتِ سید -5

به پیوست  .ه به صلیب کشیده شد پرداخته استشبیه ک یمسئلهرا روشن فرموده و در جلد چهارم به 
 .مراجعه کنید 1
 .517 :نساء -8
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 ؟داشته باشدآگاهی  ،رفته استآن که بر  یراز داستان به صلیب کشیدن و اتفاقات
 ـکه ادعای اسالم دارندکسانی مخصوصاً ـمردم را نیّات ظ ،پاسخ به این پرسش

شَک  مِنْهُ ما  إِنَّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فیهِ لَفی :پاسخ از قرآن این است .سازدارزش میبی
 در خود ،کردندمی اختالف او یدرباره آنان که) (5)مْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِالَّ اتِّباعَ الظَّنِّ لَهُ

 .(بودند خود گمان پیرو جز آنکه تنها نداشتند یقین آن به و بودند تردید
و سبحان به خداوند نحصر آن م بودن از داستانی است که آگاه ،این ماجرا ،بنابراین
به این  ؛بر خلقشاو های حجتیعنی  ؛باشدمی ،داوند هستندبه خمتصل کسانی که 

حقایق مخفی و غیب و کند آگاه میآنان را  ،هرگاه بخواهد او سبحان و متعالکه دلیل 
خداوند  .استفرموده طور که خداوند متعال در قرآن بیان همان .شناساندرا به آنان می

مِنْ رَسُولٍ  إاِلَّ مَنِ ارْتَضى *غَیْبِهِ أَحَداً  هِرُ عَلىعالِمُ الْغَیْبِ فَال یُظْ :فرمایدمیمتعال 
لِیَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ  *فَإِنَّهُ یَسْلُکُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً 

 هیچ بر را خود غیب و است یبغ دانای او) (8)ءٍ عَدَداً کُلَّ شَیْ  بِما لَدَیْهِمْ وَ أَحْصى
 نگهبانی برای که باشد خوشنود او از ای کهفرستاده آن بر سازد * مگرنمی آشکار کس
 هایپیام آنها که بداند گمارد * تامی نگهبانی سرش از پشت و روی پیش او از

 هب را چیز همه و دارد احاطه آنها است نزد آنچه به خدا و اندرسانیده را پروردگارشان
 .(است کرده شماره ،عدد

از آن را برای ای پاره ،داندکه غیبی را که خداوند میاین ؛آیه روشن است
 دفرستادگان خداون ،شخلفای خداوند در زمین یکند و همهفرستادگانش آشکار می
 باشند چه پیامبران و فرستادگان پیش از محمد ؛باشندمیسبحان به سوی خلقش 

خداوند آنان را  کهشامل اینآنها بنابراین همگی  .پس از او امامانیا و  یا محمد
 .گردندمی ،کندآگاه می ،از غیبی که بخواهد
ءٍ یَعْلَمُ ما بَیْنَ أَیْدیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ ال یُحیطُونَ بِشَیْ  :فرمایدمیخداوند متعال 
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 است سرشان پشت که را آنچه و رو پیش که را آنچه) (5)مِنْ عِلْمِهِ إاِلَّ بِما شاء
آنچه پیش روى آنان  ؛(یافت نتواند احاطه خواهد خود آنچه جز او علم به و داندمی
و آنچه پشت سرشان هایشان به آن دسترسی پیدا کنند چیزی نیست که با دست ،است
خداوند سبحان به این  گرنهو ،چیزی نیست که پشت سرشان اتفاق افتاده باشد ،است
آینده و آنچه پشت  ،بلکه منظور از آنچه پیش روى آنان است ؛شدمیمتمایز ن ،دانش

یَعْلَمُ  :سخن خداوند متعالاین منظور از پس  .باشدمیاتفاقات گذشته  ،سرشان است
 است سرشان پشت که را آنچه و رو پیش که را آنچه) ما بَیْنَ أَیْدیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ 

داند که مردم از اتفاقات آینده و گذشته میعلم غیبی او این است که  (داندمی
وَ ال  :سخنبا این  ؛شودمنظور بیشتر مشخص می ،با کامل شدن آیه .دانندنمی

علم غیبی که در از یعنی  ؛(یافت نتواند احاطه او علم به و) ءٍ مِنْ عِلْمِهِ یُحیطُونَ بِشَیْ 
ند متعال بیان کرده سپس خداو .قرار داردپیش روى آنان و آنچه در پشت سرشان 

 ،از خلقش که بخواهد و آنچه را خداوند بخواهدکسانی که برخی از غیب را به است 
 .(جز به آنچه بخواهد) إِالَّ بِما شاء .نمایدآگاه می

 :ه شدآنچه ارای از نتیجه

 :باشدنمی عیسی  ،که کشته و به صلیب کشیده شدهکسی کند قرآن بیان می
َّا قَتَلْنَا الْمَسیحَ عیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اهللِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لکِنْ وَ قَوْلِهِمْ إِن

 را مسیح آنان آنکه حال و ؛کشتیم را خدا پیامبر مریم پسر مسیح ما :گفتند) شُبِّهَ لَهُمْ
 .(شد مشتبه ایشان بر امر بلکه نکردند بردار و نکشتند

و آنچه به شبیه شدن او به عیسی یب کشیده شده به صلشخص کردن مشخص 
 ،نصارا ،یهود)مردم  را و اینکه آن حادثه چگونه اتفاق افتاده استباشد میمربوط 

نادانی به جهل و  ،که در آن وارد شدندکسانی و  (8)دانستندنمیسایرین( مسلمانان و 
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شَک  مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ  فُوا فیهِ لَفیوَ إِنَّ الَّذینَ اخْتَلَ  :نه بیشتر و نه کمتر ؛گرفتار شدند
 اختالف او یدرباره آنان که آینه هر) مِنْ عِلْمٍ إاِلَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ یَقیناً 

 خود گمان پیرو جز آنکه تنها نداشتند یقین آن به و بودند تردید در خود ،کردندمی
 .(بودند نکشته یقین به را عیسی و بودند

را به  شداند و خلفای خودش در زمینغیب و اتفاقات آینده و گذشته را می ،خداوند

                                                                                                          
درحالی  ؛انجیل یهودا است ایمان دارند هایی از آنها وجود دارد که به آنچه درکند که فرقهکفایت می
برای اطالعات بیشتر به  .آنان بگیرد شان راتواند هویّتمسیحی هستند و کلیسای فعلی نمی ،که اینها
 .مراجعه کنید 9پیوست 

 :کنمفقط به بیان سخن دو دانشمند از علمای مسلمان بسنده می ،اما در خصوص مسلمانان
ی در ویژگی شبیهی که در قضیه گرانتأویل ....» :گویدهـ( آنجا که می 952طبری سُنّی )متولد  :اول

وقتی یهود به او و  :گویندبرخی از آنان می ؛باشنددچار اختالف می ،عیسی برای یهودیان مُشتبه شد
نظر آنها را دوره کردند در حالی که آنان در شناخت با چشمان خود هم ،یارانش اِحاطه پیدا کردند

این موضوع باعث  .به آن دلیل بود که همگی آنان به شکل عیسی دگرگون شدند ،و این ؛نبودند
غیر از آنان بود و یکی از کسانی  ،عیسی .ل برای آنان که خواستار قتل عیسی بودند گردیداایجاد اشک

ند او کردحالی که فکر میآنها او را کشتند در  .به طرف آنان بیرون رفت ،که در خانه و با عیسی بود
خواست که شباهتش بر برخی از  ،عیسی از کسانی که در خانه بودند :و دیگران گفتند ....عیسی است

پس آن مرد کُشته و  .بر او انداخته شد ،یکی از آنان پیش قدم شد و شباهت او .آنان انداخته شود

 .البیان(  )جامع« باال برده شد عیسی بن مریم
عیسی  یو در چگونگی تشبیهی که مورد مسأله» :گویده میهـ( ک 422شیخ طوسی )متولد :دوم

سپس سخنان مُفسّران را در « :....گویدوهب بن منبه می .اختالف نظر دارند ،برای یهود به وجود آمد
 .مراجعه کنید 921تا  928ص  9ج  :به تبیان .کنداین خصوص نقل می

 ؛برای علمای مسلمان مجهول است ،هبنابراین شخصیت به صلیب کشیده شده و آنچه اتفاق افتاد
چند بیشتر آنان امروز  نظرشان بر این است هر  .درست همانند مجهول ماندن آن برای عالمان کلیسا

اما در  ،که عیسی همان کسی بود که به صلیب رفت مگر نزد مسیحیان اولیه که نظر دیگری داشتند
کنند که شخص به صلیب کشیده یلی که بیان میعِین حال آنها از سازگار کردن این نظر با متون انج

ای که سید احمد الحسن در کتاب خود با گویاترین نکته ؛ناتوان هستند ،شخصیت دیگری است ،شده
 .بیان روشن کرده است
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 .نمایدآگاه می ،برخی از آن
نه فقط ـباشد میراز  ،آنمربوط به ل یکشیدن و مسا ببه صلی یبنابراین حادثه

 و ـخواهد آمدسخن در این مورد  که مسیحیانبرای حتی  بلکه ،مسلمانانبرای 
این  نیست وآسان  ،که خداوند او را آگاه نمایدکسی برای جز قیقت آن رسیدن به ح

راحت و آسان در نتیجه دستیابی  .باشدوند میهای خداحجتمختص است که چیزی 
رمز یا  یکلمه ،که اوچرا  ؛دارد که آن را بیان کردهکسی داللت بر حجیت  ،به این راز

گر آن کس که به خداوند سبحان کسی نیاورده مکه است را آورده  یعبوری کلمه
 .متصل باشد

 :در انجیل :دوم

 .مصلوب نباشدشخص کند که به صلیب کشیده نشود و عیسی درخواست می -5
در حالی که  ،کردمیدعا  ،افتاده به روی زمین در ،قدری پیش رفته سپس 93 ...»
 (5).«...بگذراناین پیاله را از من باشد اگر ممکن  ،ای پدر :گفتمی

 آن باشد ممکن اگر تا کرد دعا و افتاد زمین روی به ،رفته ترپیش قدری و 91 ...»

 .پذیر استامکان برای تو هر چیزی ،ای پدرِ پدران :گفت پس 92 بگذرد او از ساعت
 (8).«...بگذران من از را پیاله این

  48کرده دعا و درآمد زانو به ،سنگی دور شده پرتاب مسافت به ایشان از و 45 ...»
 (9).«...بگردان من از را پیاله اگر تو بخواهی این ،پدر ای :گفت
صلیب کشیده نشدن و را برای چگونه خداوند درخواست و دعا و توسل عیسی و 

دعایش را ندارد که شایستگی این آیا عیسی  !؟کندرد می ،بازداشته شدن صلیب از او
به صلیب به عنوان مثال که  ندارد جایگزینی به جای عیسی ،یا خداونداجابت شود 
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 ؟!کشیده شود
و  ؛الهوت مطلق است ،خود اعتقاد دارند که عیسی اناینکه مسیحی ،به عالوه

را آنها که دلیلی  ؛دلیلی بیاورند برای درخواست پیشین عیسیآنها باید نتیجه  در
 ،شانکه در مورد ایآن طور ـ او را نفی کندبودن که الهوت مطلق نکند وارد تناقضی 

به این او  :اگر بگویند !دست نیافتنی است ایخواستهو این  ـبه این مسأله اعتقاد دارند
به صلیب کشیدن را از خود نموده که به حتمی بودن از  ه شدنداشتدرخواست بازجهت 
را از بین  در این صورت الهوت مطلق بودن ایشان ،داردآگاهی کامل ناتفاق 

ظلمت و  ،ند و نادانیاهنادانی توصیف کردجهل و یشان را به ا ،آنهاکه چرا  ؛نداهبرد
ظلمت است و نوری که  همراه بانور او شود که نتیجه روشن می در ؛باشدمیتاریکی 

را از بین  ایشانبودن الهوت مطلق بنابراین  .باشدنمی ،ظلمتی نیستدر آن هیچ 
ه داشتدرخواست باز ،دن اتفاقبا آگاهی نسبت به حتمی بو او :اگر بگویند .نداهبرد

 ؛نمایندمیخردی متهم ایشان را به بی ،نموده استرا  شخودمصلوب شدنِ  شدن از
تواند چه معنایی می ،حتمی بودن اتفاقعلم به با  اودرخواست این معنای چرا که 

حتی کند و را نفی می الهوت مطلق بودن ایشان شان نیزاین سخن ؟!داشته باشد
 .را همان حکمت پیامبرانیعنی  ؛کنداز آن را نیز نفی می ترپایین
او اگر حال  .اسرائیل استبنی پادشاهکه او  بگویدپذیرد نمیمصلوب  -8
آمده  ،پادشاه بنی اسرائیل استاو  کهتبلیغ مردم به اینبرای که است  یایعیس
که بر اینندارد  به روشنی داللتموضوع آیا این  ؟!پذیردنمیچنین چیزی را چرا  ،باشد

ه اپادش یاشخص دیگری غیر از عیس ،که دستگیر و به صلیب کشیده شدکسی 
 .اسرائیل است که پادشاه بنیبگوید او نپذیرفت دلیل به همین و  ؟باشدمیاسرائیل بنی

 پادشاه تو آیا :گفت ،پرسیده او والی از پس .بود والی ایستاده حضور عیسی در 55»

تو  :پیالطس از او پرسید 8 ...» (5)،«...!گوییمی تو :گفت اوعیسی به  ؟هستی یهود
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 پیالطس پس 99 ...» (5)،«...گوییتو می :گفتاو پاسخ داد و به او  ؟پادشاه یهود هستی

 ؟هستی یهود پادشاه تو آیا :گفت او به ،طلبیده عیسی را و شد خانه دیوان دوباره داخل
 تو به ی مندرباره دیگران گویی یامی خود از را این تو آیا :داد جواب او عیسی به 94

 به را تو رؤسای کهنه و تو یهودی هستم؟ امّت من داد: مگر جواب پیالطس 91 ؟گفتند

 اگر .پاسخ داد پادشاهیِ من متعلق به این دنیا نیست 92 ای؟کرده کردند. چه تسلیم من

ولی  .نشوم تسلیم یهود به جنگیدند تامی خادمان من ،بودمی جهان این از پادشاهیِ من
 پادشاه تو مگر :گفت او به پیالطس 97 .نیست جهان این از من پادشاهی اکنون

به  و شدم متوّلد برای این من .هستم پادشاه گویی کهمی تو :داد عیسی جواب ؟هستی
 (8).«...دهم راستی شهادت تا به آمدم به این جهان این جهت

مصلوب داللت توسط  مادر عیسی گرفتن مریمقرار  مخاطبچگونگی  -9
فرزندی آیا شایسته است  ،در غیر این صورتباشد فرزند او نمی ،که ایشانکند بر اینمی

 عیسی ،به صلیب کشیده شدهاگر این  ،آری ؟کندخطاب « زنای »مادرش را 
خطاب قرار دادن  .خواهد بودصحیح او توسط عبارت خطاب قرار دادن او با این  ،نباشد
 عیسیاو نیز مادرش نیست و  ،مریمکند که روشن می ،عبارتاین  او با
 مریم و کُلوپاهمسر  مریم ،مادرش خواهر و او مادر ،عیسی صلیب پای و» (9):باشدنمی

 داشتمی دوست شاگردی که آن با را خود عیسی مادر چون 82بودند  ایستاده مجدلیه

                                                                                                          
 .51 :انجیل مرقس -5
 .52 :انجیل یوحنا -8
برند تا اَقانیم پناه می یولی علمای کلیسا بار دیگر به مسأله ،ن بودن این موضوعرغم روش علی -9

کشیش تادرس یعقوب  .دهد را توجیه کنندخطاب قرار می« ای زن»اینکه عیسی مادرش را با عبارت 
چرا که آنچه او در دگرگون « ای زن» :گویدبلکه می« ای مادر» :گویداو نمی» :گویددر تفسیرش می

بلکه  ،به این دلیل نیست که او انسانی است که جسدی دارد ،رسددن آب به شراب به انجام میکر
آویزی است که دست ،باطل یو گویی این عقیده« تنها با عمل الهوتی او به انجام رسیده است ،این

 !آویزندشان را به آن میهر وقت بخواهند خیاالت و اوهام
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 :گفت شاگرد آن به و 87.تو است پسر اینک این ،زن ای :گفت خود مادر به ،دید ایستاده
 (5).«تو است اینک این مادر

 ،شودکشیده میعیسی به صلیب عنوان کسی که به جای پطرس خودش را به  -4
پروردگار به  پس» :کندبیان می ،مهمولی عیسی ناتوانی او را از این  ؛داردعرضه می
  98کند غربال مگند چون را شما خواست اینک شیطان ،ای شمعون :گفتشمعون 

 کنی برادران بازگشت تو هنگامی که و نشود تلف ایمانت تا کردم دعا تو برای من لیکن

به  و زندان حتّی به بروم تو با حاضرم ،ای پروردگار :وی گفت به 99 .نما استوار را خود
 سه که باشد نزده بانگ خروس امروز ،ای پطرس گویممی را تو :گفت 99 .سوی مرگ

 (8).«شناسینمی مرا که خواهی کرد ارانک مرتبه
جایی که  :عیسی پاسخ داد ؟رویمی کجا ،آقا ای :گفت وی شمعون پطرس به»
 99 .خواهی آمد پی من از آخر ولی در ؛بیایی پیِ من از توانیاکنون نمی ،روممی

 تو راه در را خود جان ؟بیایم پی تو از اکنون نتوانم برای چه ،ای آقا :گفت پطرس به او

 به یقین به ؟نهیمی من راه در را خود جان آیا :داد جواب او عیسی به 92 .نهاد خواهم

 (9).«زد نخواهد بانگ خروس ،باشی نکرده انکار مرا مرتبه سه تا گویممی تو
یا به شکل دیگری صورتی که به شویم چنین متوجه می ،انجیل در دو متن پیشینِ 
بینیم که او فدا شوند یا حداقل در متون میکه به جای کند میبه حواریون عرض 

 دارد که او توانایی فدابیان می ـکه او برترین حواری استـپطرس به  عیسی
  :را ندارد شدن به جای عیسی

 در را خود جان ؟بیایم پی تو از اکنون نتوانم برای چه ،ای آقا :گفت پطرس به او»

به  ؟نهیمی من راه در را خود جان آیا :ادد جواب او عیسی به 92 .نهاد خواهم تو راه
 .«زد نخواهد بانگ خروس ،باشی نکرده انکار مرا مرتبه سه تا گویممی تو یقین به
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از پطرس  کند که عیسیانجیل یوحنا به روشنی بیان می بنابراین این متن از
 انج آیا» گویدبه پطرس چنین پاسخ میکه به جای او فدا شود یا کند میدرخواست 

دهد اینگونه پاسخ می را بینیم که عیسی این پرسشو می« ؟نهیمی من راه در را خود
 انکار مرا مرتبه سه تا گویممی تو به یقین به» :را نداردچنین چیزی که پطرس توانایی 

 ؛نیامده استای وگو بی هیچ مقدمهگفتاین  .«زد نخواهد بانگ خروس ،باشی نکرده
باعث چیزی چه  ،کردرا برای ایشان مطرح نمیمهمی چنین موضوع  اگر عیسی

 ؟!را بیان کند یدرخواستچنین شد تا پطرس 
چه صورتی را به « نهاد خواهم تو راه در را خود جان» سخن پطرساین همچنین 

چگونه پطرس در غیر این صورت  ؛درک کردتوان میشبیه شدن  یمسئلهغیر از 
پیش از اگر  ،دهدقرار میشدن  کشیدهبرای به صلیب  خودش را به جای عیسی
به  ،است عیسیاو تا یهود او را بگیرند و به عنوان اینکه  ؛آن به او شبیه نشده باشد

نه پطرس و تا زمانی که پطرس  ،بودند دنبال عیسی هااین .صلیب کشیده شود
اینگونه نبود که ای  همچنین پاسخ عیسی .گیرنداو را نمی ،شبیه او نشده باشد

من باید به صلیب کشیده ناگزیر یا  ،تو به جای من فدا شویصحیح نیست  ،پطرس
این مسأله ما را به این  .را نداریمهم تو توانایی این جز اینکه  ؛یا هر پاسخ دیگر ،شوم

ندارند تا جان خود را به را توانایی این اگر پطرس و حواریون  که کِشاندپرسش می
آیا خداوند هیچ کس  ،را تحمل کنند ه شدنکشیدبدهند و به صلیب  خاطر عیسی

طور که همانپس از اینکه  آن هم را انجام دهد ی مهمکه این وظیفهدیگری ندارد 
داشته به صلیب کشیدن از او برکند که میبه روشنی درخواست  عیسی ،گفته شد

 ؟!شود
به آیا جامی را که پدر  .شمشیرت را غالف کن :عیسی به پطرس گفت 55» -1

  (5).«؟!نوشمن ،من داده است
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است که کسی سخن و دستگیر شدنش بیان شده هنگام این سخن از مصلوب در 
در نوشیدن تردید حتی  .شدن را پذیرفته است و با آن مشکلی نداردبه صلیب کشیده

داند و اینکه می نشدبیان و مطرح  ،قبولجام صلیب را در مورد خودش غیرقابل 
 ؛«؟!نوشمن ،آیا جامی را که پدر به من داده است» .کندتأملی ر آن امکان ندارد حتی د

تصور توان چطور می .«؟!نوشمن» :پرسدبلکه با تعجّب می ،پرسشی نیستفقط جمله 
برای به صلیب کشیده باشد که پیش از دستگیر شدن کسی همان  که این سخنِ کرد 
 من از را پیاله این .پذیر استامکان برای تو هر چیزی ،ای پدر پدران» :ویدگمی ،شدن

 (5).«بگذران
دستگیر و به صلیب آن کس که  ؛نددو به طور کامل از یکدیگر متمایزاین  ،بنابراین
 است که درخواست به صلیب کشیده شخص دیگری غیر از عیسی ،کشیده شد

 .نمایدمینشدن 
ه و انجیلی که تاریخی است و کشف شد ؛وجود داردا دآنچه در انجیل یهو -2

به آن وجود ندارد  یطعنه زدنچنین و امکان  ،گرددمی تاریخش به پیش از اسالم باز

بین انجیلی مسیحی است و نتیجه  و در ،باشدکه از سوی مسلمانان جعل شده 
انجیل یهودا دست به دست شدن و برداری نسخهو  است بودهمسیحیان از ابتدا رایج 

ف ایشان در شخصیت مصلوب در آن زمان اختال ی بردلیل ،مسیحیان اولیهبین 
شخص به صلیب کشیده کند ست که بیان میا از انجیل یهودامتنی این  .باشدمی
نیز ها و ویژگی فرزندانش را ویژگی ،حتی نام مصلوب ونیست  عیسی ،شده

 .کندمشخص می
ممکن است  آیا ،آقاای  :و یهودا گفت» :آمده استسوم  مشهد ،در انجیل یهودا

بیا این  :گفت پاسخ داد و به او عیسی ؟حکام قرار گیرد یمن تحت سلطه نسل
 رانَسلَش کن تو هنگامی که ملکوت و یل ....استشده  خط مفقود دو....من هستم 

 .«انگیز خواهی شدغمبسیار  ،ببینی
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چرا  ؟من چه خیری را حاصل کردم :گفت هنگامی که آن را شنید یهودا به او و»
 .ساختی آن نسل دور مرا ازکه  کسی هستیکه تو 

های آینده از سوی نسل سیزدهمین خواهی بود و در تو :داد و گفتپاسخ عیسی 
کن تو برای پادشاهی بر آنان بازخواهی گشت و یل ـشد خواهی مورد لعنت واقع دیگر 

 .«مقدّس نسلِ تا 47 کرد تو را لعنت خواهند صعودِ  ،پایانیروزهای  در
»But you will exceed all of them. For you will sacrifice the man that 

clothes me« 

 ،که مرا پوشیده استانسانی را زیرا تو آن  ؛آنها خواهی بود یتو برتر از همهاما »
 ،قربانی خواهی کرد

 ،بلندقرن تو  حال و وضعیتِو 
 ،ورتو شعله و مجازات الهیِ

 شد ظاهر خواهد ات درخشان وو ستاره
 .«17 ....توو قلب 

 :عیسی نیست ،به صلیب کشیده شدهکند که متن به روشنی بیان میاین به عالوه 
 ،که مرا پوشیده استانسانی را زیرا تو آن  ؛آنها خواهی بود یتو برتر از همهاما »

اکیداً و کند یهودا معرفی میرا به صلیب کشیده شده نام پس  .«قربانی خواهی کرد
نیست که به سوی علمای یهود  ییهودای اسخریوطی خائنان هم ،یهودا در این متن

طور همانبنابراین  .آوردبه صلیب کشیده شده رفت و مأموران دینی را برای دستگیری 
یهودایی که به جای عیسی به صلیب کشیده  ،استموجود که در متن انجیل یهودا 

حتی  ؛کندیمشایسته است که خودش را به خاطر عیسی قربانی  یانسان ،شودمی
یهودای ندارد که امکان  نمایدتوصیف میصفتی  اعیسی او را در انجیل یهودا ب

که آن طور  .استن میاینکه او سیزده ؛اسخریوطی به چنین صفتی آراسته بوده باشد
پس از خیانت یهودای  و نفر هستند دوازده حواریون فقط ،همگی اتفاق نظر دارند

به هیچ وجه سیزده کامل شود و  عدد دوازده نفرتا  دنبه جای او آمدکسانی اسخریوطی 
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یهودای مخاطب را غیر از یهودای به طور قطع در اینجا  ،همین مورد .نبودندنفر 
جیل یهودا آمده که نکه در ا هایی استتعالوه بر عباراین  .دهداسخریوطی قرار می

موضوع  ،این عبارت .«کن تو برای پادشاهی بر آنان بازخواهی گشتیل» :از اندعبارت

آید تا زمین همان منجی که می ؛کندمنحصر می ،آیدمیالزمان  که در آخر منجیبه را 
چرا که به طور  ؛آیداما یهودای اسخریوطی در آخرالزمان نمی .را پر از عدل و داد کند

 .شخصیتی نابِکار است که در آن زمان به دنیا آمده و از دنیا نیز رفته است ،خالصه
 ؟حکام قرار گیرد یممکن است نسل من تحت سلطه آیا ،آقاای  :هودا گفتو ی»
 ....استشده  خط مفقود دو....بیا این من هستم  :گفت پاسخ داد و به او عیسی

 و« »انگیز خواهی شدغمبسیار  ،ببینی رانَسلَش کن تو هنگامی که ملکوت و یل
که تو چرا  ؟را حاصل کردم من چه خیری :گفت هنگامی که آن را شنید یهودا به او

 .«ساختی آن نسل دور مرا ازکسی هستی که 
حکام به همه  :«؟حکام قرار گیرد یممکن است نسل من تحت سلطه آیا»

آیا آنها  ،آیا معنا و حکمتی دارد اینکه کسی از نسل خودش بپرسد ؛کنندحکمرانی می
 ؟!باشندی حکام میتحت سلطه

اینکه این نسلی که در مورد  ؛در یک صورتمگر معنا خواهد بود این سخنی بی
نتیجه در مورد  همان خلفا و جانشینان خداوند در زمین باشند و در ،پرسدایشان می
ی حکام طاغوت خواهند بود یا مردم پرسد که آیا تحت سیطره و سلطهایشان می

فقط  رود کهبنابراین چنین توقعی نمی ؟حکومت را برای آنها ممکن خواهند ساخت
او  .باشندبلکه نسل او نیز خلفا و جانشینان خداوند در زمینش می ،یهودا پادشاهی کند

پرسد که آیا ممکن می ،باشنددر مورد خلفای خداوند در زمینش که از نسل خودش می
ی حکام طاغوت قرار تحت سلطه و سیطره ،است بر خالف منصوب شدن الهی ایشان

چنین  ،یاری از خلفای الهی که پیش از ایشان بودندطور که وضعیت بسهمان ؟گیرند
یا مردم در راستای اجرای حاکمیت  ؛موسی و خود عیسی ،مانند ابراهیم ؛بود

 ،در این پرسش و پاسخ عیسی به آن .به ایشان تمکین خواهند داد ،خداوند بر زمین
دای کند به طور حتم یهودا در اینجا همان یهومواردی وجود دارد که بیان می
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یهودای اسخریوطی به هیچ وجه از خلفا و جانشینان خداوند در  .اسخریوطی نیست
معنایی  ،یهودای اسخریوطی است ،پس این پرسش که آیا این شخص ،زمینش نیست

ی به صلیب کشیدن از دنیا بلکه پس از حادثه ؛یهودای اسخریوطی نسلی نداشت .ندارد
معنایی نخواهد  ،ین پاسخ برای پرسشا ،بنابراین اگر او همان شخص باشد ؛رفت
 .«انگیز خواهی شدغمبسیار  ،ببینی رانَسلَش کن تو هنگامی که ملکوت و یل» :داشت

تواند ملکوت را می ،آری ؟!تواند ملکوت را ببیندچگونه یهودای اسخریوطی بدکاره می
انجام  ببیند اگر یهودا در اینجا شخصی الهی باشد که از ملکوت آمده باشد و پس از

 ؛گرددبه ملکوت باز ،ی خود مبنی بر به صلیب کشیدن به جای عیسیوظیفه
 .نیستیهودای اسخریوطی  ،این شخص ،بنابراین
چرا  ؟من چه خیری را حاصل کردم :گفت هنگامی که آن را شنید یهودا به او و»

یعنی همان نسلی که یهودا  :«ساختی آن نسل دور مرا ازکسی هستی که که تو 
 ؟!ریوطی از آن دور شده بوداسخ

 ؛واقعیت آن است که این سخن فقط در یک صورت سخنی درست خواهد بود
بلکه شخصیتی الهی باشد که در  ،همان یهودای اسخریوطی نباشد ،اینکه این یهودا

حتی برای انجام  ؛باشدزمان و نسل عیسی آمده یعنی زمانی که زمان و نسل او نمی
 همچنین به دنبال دعای عیسی .بازگردد ،ن جایی که آمدهای آمده و به هماوظیفه

به این ترتیب این سخن او که به  .آمده است ،که به صلیب کشده شدن از او دور شود
درست « ساختی آن نسل دور مرا ازکسی هستی که که تو چرا » :گویدمی عیسی

 .باشدو صحیح می
تر ارایه هودا مانند متنی که پیشبنابراین یهودای گفته شده در برخی متون انجیل ی

طور که در پایان خیانت کرد و همان همان یهودای اسخریوطی که به عیسی  ،شد
به یهودا نزدیک شدند » :باشدنمی ،او را به علمای یهود تسلیم نمود ،انجیل یهودا آمده

از او  طور کهپس یهودا همان .یسوع هستی دتو شاگر ؟کنیاینجا چه می :و به او گفتند
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 (5).«شان نمودپاسخشان را داد و اموالی )مبلغی( دریافت کرد و او را تسلیم ،خواستند
انسانی صالح و حتی  ،کندطور که انجیلِ یهودا توصیفش میبلکه این یهودا همان

و برخی از فرزندانش نیز جانشینان خداوند در است از جانشینان خداوند در زمینش 
به این معنی که او  ؛نیست ،از نسل عیسی و از زمان عیسی همچنین او .زمینش هستند

کند متن بیان می ،ی اینهاعالوه بر همه .در زمان عیسی از ملکوت فرود آمده است
همان کسی است که زمین را از عدل و داد پر خواهد ساخت و در آخرالزمان  ،این یهودا

 .سروری خواهد کرد
یهودایی که به جای عیسی به صلیب کشیده هایی که برای اکنون تمام این ویژگی

پس اگر  .باشدمنطبق می ،آیدای که در آخرالزمان میدهندهبر نجات ،آمده است ،شد
این شخصیت را چه کسی خواهیم  ،ی یهودا سؤال کنیمدر نهایت ما از معنی کلمه

ستایش »یا « ستایش»ی یهودا در زبان عربی به معنی خواهیم دید که کلمه ؟دید
آنجا که در تورات  ،باشد و بر این معنی در تورات تأکید شدهأحمد( می ،)الحمد « کرد

 پسری زایید ،شده حامله دیگر بار و 91» :سِفر پیدایش اصحاح بیست و نهم آمده است

 زاییدن سپس از .نهاد نام یهودا را او پس .گویممی حمد پروردگار را مرتبه این :گفت و

 .«بازایستاد
بخش یا رهایی ،اسم مهدی ،و این ؛)أحمد(« ستایش گفت» یهودا یعنی بنابراین

قرآن و  ،انجیل ،اش داده شده و در توراتای است که در آخر الزمان وعدهدهندهتسلی
 .ذکر شده است وصیت رسول خدا حضرت محمد

همچنین در تورات و انجیل کسی که به صلیب کشیده شده است موافق با چنین 
شود که نشان شده و پس از دستگیر شدنش سخنی از او روایت میچیزی توصیف 

باشد و راضی می ،دهد او شخصی حکیم است و با تمام وجود به آنچه بر او رفتهمی
یهودا اسخریوطی شخصیتی است که شیطان  .اینکه او غیر از یهودا اسخریوطی است

راود و امکان ندارد در تاز چنین شخصیتی حکمتی بیرون نمی ؛بر او سیطره یافته است

                                                                                                          
 .مشهد سوم :انجیل یهودا -5
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که نسبت به  آرامش و به دور از ترس و اندوه باشد در حالی که به جای عیسایی
 !شودبه صلیب کشیده می ،او کفر ورزیده

 :شوددر تورات سفر اشعیا و در اعمال رسوالن اصحاح هشتم چنین متنی دیده می
ساکت و آرام در حضور کسی گاه و همانند گوسفندی ای به سوی قربانهمانند برّه ...»

 .«...گشایداینگونه دهانش را نمی ،کندکه ذبحش می
کند که او بیان می ـهمان طور که در واقعیت نیز اتفاق افتادهـبه عالوه این متن 

 .روددر کمال آرامش و اطمینان خاطر به سوی عذاب و به صلیب کشیده شدن می
اینکه او  :کند وجود داردتن به آن هدایت میبنابراین در اینجا مورد دیگری که این م

کند در کند و حقش و اینکه او فرستاده است را ابراز نمیهیچ صحبت و دادخواهی نمی
بنابراین  ؛نمودآورد و حقش را بیان میبرای علما و مردم دلیل می حالی که عیسی

 .کندبر عیسی صدق نمی ،اینکه او در سکوت به سوی ذبح شدن پیش رود
به یکی از کسانی که با او به صلیب  ،در انجیل شخص به صلیب کشیده شده

دهد که او به بهشت خواهد رفت چرا که از او دفاع کرده شود بشارت میکشیده می
آیا ممکن است با چنین حکمت و چنین بشارت دادنی از سوی به صلیب  ،حال .است

هودا اسخریوطی به چه ی ؟!این شخص همان یهودا اسخریوطی باشد ،کشیده شده
 ،اگر خداوند شکل او را تغییر داده و به جای عیسایی که کافرش شده ،دهدبشارت می

داند که به آیا او خود نمی ،استاگر وضعیت او اینگونه  ؟!به سوی صلیب کشده بشود
پس او کسی که از او دفاع کرده است را به  ؛کار است و عقوبت خواهد شدیقین ستم
 گفت کفر وی بر مصلوب خطاکار دو آن یکی از و» ؟!دهدوس بشارت میکدامین فرد

 نهیب را او ،دیگری پاسخش داده پس 42 !برهان را ما و هستی خود مسیح تو اگر که

 به ما اما 45 .حکم هستی همین زیر نیز تو چون ؟ترسینمی خدا از تو مگر :گفت زد و

 نکرده جابی کار هیچ شخص این یکنل ،ایمیافته را خود چرا که جزای اعمال ،انصاف

 خود ملکوت به هنگامی که آور یاد به مرا ،پروردگار ای :عیسی گفت به پس 48است! 

 فردوس در من تو با امروز گویممی تو به آینه هر :وی گفت عیسی به 49 .درآیی
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 (5).«خواهی بود
 گویندمی ی سرکاسه را آن موضعی که به چون و 99» :و همچنین در انجیل لوقا

 چپش مصلوب دیگری بر و راست طرف یکی بر ،خطاکار دو آن با آنجا در را او ،رسیدند

 (8).«کنندمی چه دانندنمی زیرا ،بیامرز را اینها ،ای پدر :عیسی گفت  94 .کردند
آنچه تقدیم شد و آنچه روایت شد غیرممکن است از سرِ حکمت و خردمندیِ 

های ترین ظرفیتد در حالی که او در پستاز سوی شخص مصلوب باش نامتناقض
خردی قرار داشته یا پناه بر خدا شیطانی کافر همچون یهودا اسخریوطی سفاهت و کم

 ،اند که اوگشایی کردهآن گونه که بعضی از آنها مشکل را اینگونه گره ؛بوده باشد
شبیه فقط برای اینکه او را  ،طوری بی هیچ دلیلیهمین ؛اسخریوطی است ییهودا

 (9)!قرار دهند ،عیسی که به جایش به صلیب کشیده شد

                                                                                                          
 .89 :انجیل لوقا -5
 .89 :انجیل لوقا -8
 صَلَبُوهُ ما وَ  قَتَلُوهُ ما وَبدر الدین عینی آنجا که در بیان  :اول :کنمدو متن را ذکر می ،برای مثال -9
 مشتبه ایشان بر امر بلکه نکردند دارش بر و نکشتند را مسیح آنان آنکه حال و) لَهُمْ شُبِّهَ لکِنْ وَ

ی داری قرار دادند تا او را بر آن به و این از آن جهت بود که وقتی آنان چوبه ....» :گوید( میشد
 .افکند ،خداوند متعال شباهت عیسی را بر کسی که آنان را به سوی او راهنمایی کرد ،صلیب بکشند

کردند که او عیسی م این شخص یهودا بود و به جای او به صلیب رفت در حالی که آنان گمان مینا
 58ج  :خاریب)عمدة القاری در شرح صحیح « ...عیسی را به سوی آسمان باال برد ،و خداوند ؛است
 .(91ص 
این نتیجه به  ،هاانجیل یاز متون همه» :گویدآنجا که می ؛ناصر مکارم شیرازی ،مُفسّر شیعی :دوم

حاکم رومی بیت المقدّس در آن زمان « پیالتس»در حضور  ،آید کسی که دستگیر شددست می
و این بسیار دور از ذهن  ؛سکوت را برگزید و دهان به سخن نگشود مگر اندکی برای دفاع از خودش

خود دفاع  ای که باید ازولی به آن گونه ،است که عیسی مسیح  در چنین موقعیت خطری واقع شود
 .شجاعت و شهامت معروف است ،بالغت ،حالی که او به فصاحتدر ؛از خودش دفاع نکرده باشد ،کند

یهودای »مانند  ؟شخص دیگری وجود داشته باشد ،آیا این احتمال وجود ندارد که در این عرصه
م دستگیر در هنگا .که خیانت و از عیسی مسیح بدگویی نمود و بسیار به او شبیه بود« اسخریوطی
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آید و اسخریوطی می یباید توجه داشت که یهودا ،عالوه بر آنچه تقدیم شد
کند و باعث دستگیر شدن های دینی را به سوی شخص مصلوب هدایت میپلیس

حال چگونه ممکن است یهودا اسخریوطی به  ؛شودشبیهِ به صلیب کشیده شده می
ها بیاید و آنها را به سوی شبیه عیسی هدایت کند در حالی که خودش راه پلیسهم

 ؟!آیا مثالً یهودا اسخریوطی دو شخصیت دارد ؟!همان شخص شبیه باشد
تری برخوردار باشند و در چنین سطحی های ارایه شده باید از عقالنیت بیشطرح

که با چنین دیدگاهی در چگونه به نظر کسی  .گویی قرار نگیرداز سادگی و تناقض
باشد و آنها را به سوی ها میمورد یهودا اسخریوطی موافق است یعنی او همراه پلیس

 ،باشدکند و در عین حال خودش همان شخص شبیه میشخص شبیه راهنمایی می
دو صورت و  ،رسد که او در یک مکان با دو شخصیتاین دیدگاه عقالنی به نظر می

                                                                                                          
نتیجه از دفاع از  در ؛ترس و رُعب بر او چیره شد ،شدن بدل مسیح بر او افتاد و از ترس این موقعیت

 .(183ص  9ج  :نمونه )تفسیر« ...ناتوان گردید ،خودش یا اینکه در حضور جلّادان سخنی بگوید
این پذیرفته شده  ....» :دگویمی ،شبیه پاسخ داده یمرکز تحقیقات عقیدتی زیر نظر سیستانی درباره

صورت  ،شدن مسیح در اَثر خیانت یکی از حواریون که یهودای اسخریوطی بوداست که دستگیر
 ؛بر ایشان مُشتبه شد ،صلیب رفتکند مسیحی که دستگیر شد و به و قرآن کریم ثابت می ؛پذیرفت

و او به جای مسیح به  ،کرداو را به مسیح شبیه  ،یعنی خداوند متعال یهودای خائن را عقوبت کرد
 بر و نکشتند را مسیح آنان آنکه حال و) لَهُمْ شُبِّهَ لکِنْ وَ صَلَبُوهُ ما وَ قَتَلُوهُ ما وَ :صلیب رفت

 عجیبیبه این ترتیب ابهام انجیل و تناقض  .(517 :( )نساشد مشتبه ایشان بر امر بلکه نکردند دارش
ها در توبه و پشیمان آنجا که انجیل ؛شودروشن می ،داردکه در بیان چگونگی عاقبت یهودا وجود 

همچنین در چگونگی مردنش و حتی در اینکه  .اختالف دارند ،و اینکه چنین اتفاقی رخ نداد ،شدن او
ما حق داریم بگوییم که چگونه مسیحیان در آن زمان از خائنی چون  .اختالف دارند ،او مرده باشد

اخبارش را ترک گفتند و شناخت  ،چگونه او را رها کردند !س از مدتیچند پ هر ؛یهودا غافل شدند
شناختی که باید به آن توجه شود و )همچنین( جزا و پستی و حقارت او  ؟!آخر و عاقبتش را رها کردند

 «؟تا به این ترتیب ایمان و اطمینان مردم افزایش بیابد ؛در این دنیا
  .( cpm/faq/2052/.aqaed.//www:http  سیستانی نظر عقیدتی زیر تحقیقات )مرکز

http://www.aqaed.cpm/faq/2052/
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و  ؟!ای استطرح و ایدهاین چه  ؟!متناقض وجود داشته باشد دو حالت به طور کامل
کنم که چطور برخی از ایشان چنین دیدگاهی که در چنین سطحی از تعجب می

 !پذیرندتناقضات قرار دارد را می
اینکه )بدون هیچ  ،گویندآنچه برخی از مسلمانان می ،عالوه بر آنچه ارایه شد

روایاتی وجود دارد که بیان  ؛کندی است را رد میدلیلی( مصلوب همان یهودا اسخریوط
جوانی صالح و نیکوکار به صورت عیسی بوده  ،کند شبیه به صلیب کشیده شدهمی

روایت شده است که او به طور خاص از فرزندان امام  است و حتی از پیامبر
 .باشدمی علی

 :ی آنچه ارایه شدنتیجه

متونی وجود دارد که بیان است یان در تورات و انجیلی که مورد قبول مسیح
کنند عیسی به صلیب کشیده نشد و اگر هر یک از این متون به تنهایی کفایت می
 ،باشد که شخص به صلیب کشیده شدهی آنها به مثابه دلیلی میمجموعه ،نکند

 .خواهد که به صلیب کشیده نشوداینکه عیسی از خداوند می ؛باشدنمی عیسی
پذیرد با زبانش اقرار کند که او پادشاه بنی اسرائیل است ده نمیبه صلیب کشیده ش

 .بودبا اینکه عیسی پادشاه بنی اسرائیل 
 .دهدخطاب قرار می« ای زن»را با عبارت  ـمادر عیسیـمریم  ،مصلوب

یعنی اینکه او همان  ؛کندپطرس خودش را به عنوان جایگزین عیسی داوطلب می
توانم از پی اکنون چرا من نمی ،ای آقای من :او گفتپطرس به » شخص شبیه باشد

ای را داند پطرس توانایی چنین وظیفهپذیرد چرا که او میو عیسی نمی« ؟تو بیایم
 ،که او سه مرتبه از به صلیب کشیده شده :نمایداش چنین اشاره میندارد و به ناتوانی

 .دباشمی و این اکیداً برائت از عیسی ،برائت خواهد جست
پیش آمدن سربازان و دستگیر کردن به صلیب  ی سخن عیسیبا مقایسه

شویم که آنها دو متوجه می ،کشیده شده با سخن مصلوب هنگام دستگیر شدنش
دو  ،باشند و آنها در برابر پذیرفتن به صلیب کشیده شدنشخصیت کامالً متفاوت می
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جامی که پروردگار به من آیا » گویدآن که می .کنندبرخورد مختلف را اتخاذ می
ای پدر » :تواند همان کسی باشد که ساعاتی پیش گفته بودنمی «.؟!..دهد را ننوشممی

 .«بگذران من از را پیاله این .پذیر استامکان برای تو هر چیزی ،پدران

 :و از انجیل یهودا

 .است مصلوب خود عیسی نیست بلکه شبیه مشتَبَه شده به عیسی
 .شود که او سیزدهمین استتوصیف میمصلوب اینگونه 

 .شود که در آخرالزمان خواهد آمد تا سروری کندگونه توصیف می مصلوب این
باشد و یهودا طور که گفته شد به معنی احمد( میهماناسم مصلوب یهودا )

 .اسخریوطی نیست
 .باشدنمی مصلوب از ملکوت فرود آمده است و از قوم عیسی

 .باشندد که خلفا و جانشینان خدا در زمینش میمصلوب فرزندانی دار
انجیل و انجیل یهودا متون واضحی وجود دارد که بیان  ،همچنین در تورات

تواند یهودا اسخریوطی باشد و در آنها پاسخی دارند که به صلیب کشیده شده نمیمی
 .وجود دارد ،گوید مصلوب همان یهودا اسخریوطی استبرای کسی که می

 :روایاتدر  :سوم

 :های شیعهدر کتاب

 عیسی» :روایت شده است که فرمود در تفسیر علی بن ابراهیم از ابو جعفر
 ؛هنگام یارانش را وعده گذاشت شب ،در شبی که خداوند او را به سوی خودش باال برد

ای که از چشمهسپس  .ای داخل کردآنها را به خانه .آنها دوازده مرد بودندکه در حالی 
 :ریخت و فرموددر حالی که بر سرش آب می نج خانه بود، به سوی آنان آمددر ک

 .گرداندبرد و از یهود پاکم میخداوند در این ساعت مرا به سوی خودش باال می
شود و با من کشته و به صلیب کشیده می ،کدامین شما شبح من بر وی خواهد افتاد
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سپس  ....تو همانی :فرمود .ی روح خداا ،من :جوانی از بینشان گفت ؟گردددرجه میهم
و آن جوان که شبح  ....آمدند یهود در همان شب در طلب عیسی :فرمود امام

 (5).«کشتند و به صلیب کشیدند ،بر وی افتاده بود را گرفتند عیسی
کند که آنجا شخص دیگری غیر از یهودا اسخریوطی بود که این روایت بیان می

ای از خلفای عیسی خلیفه .ی عیسی بوددرجهشد و همشبیه و به صلیب کشیده 
این شبیهِ به  ،بنابراین ،باشدامام و از فرستادگان اولوالعزم می ،پیامبر ،خداوند در زمینش

 باشدصلیب کشیده شده حداقل خلیفه و جانشینی از خلفای خداوند در زمینش می
شود و با من ب کشیده میکشته و به صلی ،کدامین شما شبح من بر وی خواهد افتاد»

به عالوه در آنجا دوازده تن به همراه عیسی در همان هنگامی  .«؟گردددرجه میهم
نفر  ،حال ؛حاضر بودند ،شان کندکه یهودا نزد علمای یهود بود تا عیسی را تسلیم

شود بدون اینکه حضورش دوازدهم چه کسی غیر از مصلوبی که داخل و خارج می
 ؟تواند باشدمی ،او را ببیند ی کسی در ابتدا غیر از عیسیاحساس شود یا حت

گاه و همانند گوسفندی ساکت و آرام در حضور کسی ای به سوی قربانهمانند بره»
 .«گشایداینگونه دهانش را نمی ،کندکه ذبحش می

 ،شودهای موجود دیده نمیاین موضوع وجود دارد و اگر با این وضوح در انجیل
 :کند کهبیان می ،ارایه شداکنون آنچه 

 چون را شما خواست اینک شیطان ،ای شمعون :پروردگار به شمعون گفت پس»

 تو هنگامی که و نشود تلف ایمانت تا کردم دعا تو برای من لیکن  98کند غربال گندم

 تو با حاضرم ،ای پروردگار :وی گفت به  99. بنما استوار را خود کنی برادران بازگشت

 خروس امروز ،ای پطرس گویممی را تو :گفت 94 .به سوی مرگ و زندان به حتّی بروم

 (8).«شناسینمی مرا که خواهی کرد انکار مرتبه سه که باشد نزده بانگ
جایی که  :عیسی پاسخ داد ؟رویمی کجا ،آقا ای :گفت وی شمعون پطرس به»

                                                                                                          
 .529ص  5ج  :تفسیر قمی -5
 .88 :انجیل لوقا -8
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  97. خواهی آمد منپی  از آخر ولی در ؛بیایی پیِ من از توانیاکنون نمی ،روممی
 تو راه در را خود جان ؟بیایم پی تو از اکنون نتوانم برای چه ،ای آقا :گفت پطرس به او

 به یقین به ؟نهیمی من راه در را خود جان آیا :داد جواب او عیسی به  92 .نهاد خواهم

 (5).«زد نخواهد بانگ خروس ،باشی نکرده انکار مرا مرتبه سه تا گویممی تو
ای از خلفای خداوند و از خلیفه ،کند که شخص شبیهه روایت شد بیان میو آنچ

کُشند و از کسانی که هنگام بازگشتش او را پذیرا پذیرند و میکسانی که کفار او را نمی
 .باشدمی ،نمایندشوند و برگزیدگان مؤمنان از او دفاع میمی

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ  این آیه» :روایت شده است که فرمود از ابو جارود از ابو جعفر
 ،ایدآورده ایمان که کسانی ای) أَلِیمٍ  عَذَابٍ مِّنْ تُنجِیکُم تِجَارَةٍآمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَى 

اگر  :پاسخ گفتند (؟بنمایم راه دهد تاندردآور رهایی عذاب از که تجارتی به را شما آیا
تُؤْمِنُونَ  :خداوند فرمود .نهیمن را در آن میمال و جان و فرزندانما ،بدانیم آن چیست

 الْفَوْزُ  لِکَ ذَ ـالی قوله تعالیـ بِاهللِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اهللِ بِأَمْوَالِکُمْ وَأَنفُسِکُمْ 
 و بیاورید ایمان رشپیامب و خدا به) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ  ،الْعَظِیمُ

است  این ـتا این سخن خداوند متعالـ کنید جهاد خویش جان و مال با خدا راه در
 فتحی و خداوند جانب از است نصرتی :داری دوستش که دیگر نعمتی و ،بزرگ پیروزی
یَا  فرماید فتح مکه با این سخنو همچنین می ،یعنی در دنیا با فتح قائم ؛(نزدیک
فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِی إِسْرَائِیلَ وَکَفَرَت  ـقوله الیـ ذِینَ آَمَنُوا کُونوا أَنصَارَ اللَّهِأَیُّهَا الَّ 
 گروهی پس ـتا این سخنشـ باشید خدا یاران ،ایدآورده ایمان که کسانی ای) طَّائِفَةٌ

 ،افر شدندگروهی که ک :فرمود .(شدند کافر گروهی و آوردند ایمان اسرائیلبنی از
را به قتل رسانیدند و به صلیبش کشیدند و آنان  کسانی هستند که شبیه عیسی

پس  ؛تا کشته نشود (8)پذیرفتندکسانی هستند که شبیه عیسی را  ،که ایمان آوردند

                                                                                                          
 .59 :انجیل یوحنا -5
 یدر چاپ موسسه .همان است که ما نگاشتیم ،آمده است و درست« پذیرفتند»در منبع عبارت  -8

آمده « پذیرفتند»با لفظ  725و  722ص  ،م 8227هـ ـ 5482ال س5اعلمی بیروت ـ لبنان چاپ 
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کشند و این همان سخن خداوند گروهی که او را کشتند و به صلیب کشیدند را می
پس ) دْنَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِینَ فَأَیَّ  :فرمایدمتعال است که می

 (5).«(شدند پیروز تا کردیم مدد دشمنانشان ضد بر بودند آورده ایمان که را کسانی ما
ای از خلفای خداوند در زمینش را کسانی که ایمان به خودشان و نه ایمان به خلیفه

کسانی هستند که شبیه  ،و آنان که ایمان آوردند» !؟چه کسانی هستند ،کنندواجب می
 .«کنند تا کشته نشودعیسی را آزاد می

ای از خلفای خداوند در خلیفه ،کند که مصلوبروایت به وضوح بیان می ،بنابراین
به او ایمان بیاورند  ،و بر مردم واجب است که هنگام آمدنش به این عالماست زمینش 
 .اش کنندو یاری

 :کندته در انجیل وجود دارد و شبیه به صلیب کشیده شده به وضوح بیان میاین نک
 جهان این از پادشاهی من اگر .پادشاهی من متعلق به این دنیا نیست عیسی پاسخ داد»

 این از من پادشاهی ولی اکنون .نشوم تسلیم یهود به جنگیدند تامی خادمان من ،بودمی

 (8).«نیست جهان
کند که هنگام بازگشتش به این عالم جسمانی در قوم و زمان یعنی او بیان می

کنند تا تسلیم یهودیان زمانش و به کسانی خواهند بود که از او دفاع می ،خودش
 ولی اکنون .نشوم تسلیم یهود به جنگیدند تامی خادمان من»  :صلیب کشیده نشود

سانی هستند که شبیه ک ،و آنان که ایمان آوردند» ،«نیست جهان این از من پادشاهی
 .«کنند تا کشته نشودعیسی را آزاد می

 .باشدمی از نسل رسول خدا ،روایت شده است که شبیه به صلیب کشیده شده
 در حالی که برای علی بن ابی طالب رسول خدا حضرت حضرت محمد

 ،واجعل فی نسله شبیه عیسى ،اللهم أعطه جالدة موسى» :فرمایدمی ،کنددعا می

                                                                                                          
 .همانطورکه ما نگاشتیم ؛است

 .922و  921ص  8ج  :تفسیر قمی -5
 .52اصحاح  :انجیل یوحنا -8
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المطهرة التى أذهبت عنها الرجس  الطیبة ذریته هم إنک خلیفتی علیه وعلى عترته والل
و در نسلش شبیه  ،شکیبایی و مقاومت موسی را به او عطا فرما ،خداوندا) (5)«والنجس
ی جانشین من بر او و بر عترتش و بر ذریههستی تو  ،خداوندا .را قرار بده عیسی

 .(را از آنان دور کردی پاک و مطهرش که پلیدی و آلودگی

 :های اهل سنّتدر کتاب

کنند کسی که به صلیب کشیده شد یهودا اهل سنّت در تفسیرهایشان روایت می
 :اسخریوطی نبود بلکه جوانی بود همراه با حواریون

عیسی به همراه اصحابش هنگامی » :کندسعید بن جبیر از ابن عباس روایت می
کدام یک از شما شبیه من بر او » :فرمود .ببرد خارج شد که خداوند اراده فرمود باالیش

 .من :جوانی برخاست و گفت «؟درجه باشدبه جای من کشته شود و با من هم ،افتد
 :آن جوان برخاست و عیسی گفت .سپس سخنش را تکرار کرد .«بنشین» :فرمود

 تو ،آری» :فرمود .من :کرد و آن جوان برخاست و گفتر سپس تکرا .«بنشین»
به  ،آن مرد را گرفتند ،یهود آمدند .او شبیه عیسی شد و عیسی رفع گردید .«همانی

و وهب بن منبه و قتاده و سدی نیز همین  .قتل رسانیدندش و سپس بر دارش کردند
 (8).«اندسخن را گفته

ی این از یزید از سعید از قتاده درباره :بشر بن معاذ برای ما روایت کرد و گفت
تا این  ...إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ  تعالسخن خداوند م

ی خداوند را ما مسیح عیسی بن مریم فرستاده) کَانَ اهللُ عَزِیزًا حَکِیمًا سخن
آن یهودیان  :گفت (خداوند پیروزمند حکیم است ...در حالی که او را نکشتند کشتیم

ی خداوند شهره شدند و چنین پنداشتند دشمنان خدا به قتل عیسی بن مریم فرستاده
به ما گفته شده پیامبر خدا عیسی بن  .که او را به قتل رسانیدند و به صلیب کشیدند

                                                                                                          
 .544ص  :غیبت نعمانی -5
 .852ص  8ج  :زاد المسیر فی التفسیر ـ ابن جوزی -8

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya158.html
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مردی از  ؟ا شبیه من بر وی افتد تا کشته شودکدام یک از شم :مریم به یارانش فرمود
آن مرد به قتل رسید و خداوند پیامبرش را  .من ای پیامبر خدا :بین یارانش گفت

 .بازداشت و به سوی خودش باال برد
معمر  :عبد الرزاق به ما خبر داد و گفت :حسن بن یحیی برای ما روایت کرد و گفت

 کِنوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَ ین سخن خداوند متعالی ااز قتاده به ما خبر داد و درباره
 مشتبه ایشان بر امر بلکه نکردند بردار و نکشتند را مسیح آنان آنکه حال و) لَهُمْ  شُبِّهَ
عیسی بن مریم این را  .ای بر مردی از حواریون واقع شد و کشته شدشبهه :گفت (شد

از شما شبیه من بر وی واقع شود و بهشت  کدامین :بر آنان عرضه داشت و فرمود
 .بر من :مردی گفت ؟برایش باشد

از ابو حنیفه از شبل از ابن ابی نجیح از قاسم بن  :مثنی برای ما روایت کرد و گفت
کدام یک از شما شبیه من بر وی  :عیسی بن مریم فرمود :ابی بزّه روایت کرد و گفت

شبیهش بر  .من ای رسول خدا :یارانش گفتمردی از  ؟افتد و به جای من به قتل رسد
 کِنوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَ :این مصداق خداوند متعال است .وی افتاد و او را کشتند

 مشتبه ایشان بر امر بلکه نکردند بردار و نکشتند را مسیح آنان آنکه حال و) لَهُمْ  شُبِّهَ
 .(شد

سین از حجاج از ابن جریح روایت کرد و از ح :قاسم برای ما روایت کرد و گفت
کدام یک از شما  :به ما چنین رسید که عیسی بن مریم به یارانش فرمود :گفت

 :مردی از یارانش گفت ؟شودافتد و کشته میو شبیه من بر وی می شودداوطلب می
ه بر وی افتاد و به قتل رسید و خداوند پیامبرش را به سوی شبی .من ای پیامبر خدا

 .دش باال بردخو
از ابو عاصم از عیسی از ابن ابی نجیح  :محمد بن عمرو برای ما روایت کرد و گفت

مردی غیر  :گفت (شد مشتبه ایشان بر امر) شُبِّهَ لَهُمْ ی این سخناز مجاهد درباره
 .به صلیب کشیدند ،کردند همو استاز عیسی را که فکر می

ن از حجاج از ابن جریح از مجاهد روایت از حسی :قاسم برای ما روایت کرد و گفت
به صلیب  ،استمردی را که با عیسی اشتباه گرفتند و تصور نمودند او  :کرد و گفت
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 (5).«کشیدند و خداوند عیسی را به سوی خودش سالمت و زنده باال برد
دهد که بنی اسرائیل عیسی را به قتل نرسانیدند و سپس خداوند سبحان خبر می»

راویان در این ماجرا اختالف کردند  .شیدند بلکه امر بر ایشان مشتبه شدبه صلیبش نک
و به خداوند دعوت حرکت بر روی زمین  اما در این تردید ندارند که عیسی

اسرائیل به دنبال او بودند و حکومت آنها در آن زمان به دست بنی  .کردمی
رفت به او ند هر کجا عیسی میحواریونی که همراه او بود .گیران بودگزاران و باجخراج
روایت شده است که  .کردندگاهی اوقات فرمان عیسی را دریافت نمی .پیوستندمی

تا در نهایت به مکان او  .مالیاتی بر مردی از یهود واقع شد و پیوسته از آن در تنگنا بود
از  مردانی .وجوگرانشان به آنها رسیدندعیسی و یارانش متوجه نشدند که جست .رسید

بنی اسرائیل را داخل خانه کردند و روایت شده که آنها دشمن آن سیزده نفر بودند و 
روایت شده که عیسی آن شب  .آنها شبانه محاصره شدند .دوازده نفر :روایت شده

ها متوجه نمود و خودش با مردی حواریون را از خود جدا کرد و آنها را به دور دست
ه بر مرد افتاد و آن مرد به صلیب کشیده د و شبیعیسی رفع ش .همراهش باقی ماند

 (8).«شد
دهد که او را به آسمان باال برد و از خداوند خبر می .یهود بر قتل او اجتماع کردند»

شود که کدام یک از شما راضی می :به یارانش فرمود .همراهی با یهود پاکش نمود
مردی  ؟به بهشت وارد شودبه صلیب کشیده شود و  ،کشته شود ،شبیه من بر وی افتد

 (9).«کشته و به صلیب کشیده شد ،ه بر وی افتادو شبی ؛من :از بینشان گفت
ای که با آن موافقت کرد و او و گروهی از یهود به خانه مقدّسالفرماندار بیت ....»

گفت هفده نفر  .رفتند ،عیسی به همراه گروهی از یارانش که دوازده یا سیزده نفر بودند
هنگامی که  .آنجا را محاصره کردند .و آن روز جمعه بعد از عصر شب شنبه بودبودند 
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توانند بر او داخل شوند یا او به سویشان خارج شود به متوجه آنها شد و اینکه آنها نمی
کدام یک از شما شبیه من بر وی افتد در حالی که او دوست و همراه  :یارانش فرمود

گویی از این مأموریت کوچکش  .یانشان داوطلب شدآن جوان از م ؟من در بهشت باشد
برای دومین و سومین بار نیز تکرار کرد و هر دفعه کسی جز آن جوان داوطلب  .شمرد
خداوند شبیه عیسی را بر او انداخت تا اینکه گویی خود  .تو همانی :پس فرمود .شدنمی

فت و به آسمان را چرتی فراگر ای در سقف خانه ایجاد شد و عیسیروزنه .او شد
 مُتَوَفِّیکَ إِنِّیإِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَى  :فرمایدطور که خداوند متعال میهمان ،رفتباال
میرانم و به سوی آنگاه که خداوند به عیسی فرمود که من تو را می) فِعُکَ إِلَیَّ وَرَا

ی که آن گروه هنگام .آن عده خارج شدند ،هنگامی که او رفع شد .(برمخودم باال می
به صلیبش کشیدند و  ،او را همان شب گرفتند .آن جوان را دیدند پنداشتند عیسی است

 آنان آنکه حال و) لَهُمْ  شُبِّهَ کِنوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَ ...خار بر سرش نهادند
دیدند  یعنی شبیهش را ؛(شد مشتبه ایشان بر امر بلکه نکردند بردار و نکشتند را مسیح

 (5).«و پنداشتند که او است
آید این عقل و روایات به دست می ،قرآن ،انجیل ،ای که از توراتبنابراین نتیجه

نیست اسخریوطی  یعیسی و همچنین یهودا ،است که شخص به صلیب کشیده شده
و اشاره  و علی کنند که او از نسل رسول خدابینیم که روایات بیان میو می
پس در آنچه ما باید انجام دهیم آیا  .باشدای از خلفای خداوند میاو خلیفهکنند که می

ماند که جدال کنیم و این روایات را رد نماییم و اوهام و خیاالت جایی برایمان باقی می
و چیزهایی که با آنچه  ،ندارند ،خودمان را که مبنایی جز هوا و هوس و نه چیزی دیگر

مرور  ،باشندنقل شده است و با عقل نیز در تعارض میانجیل و روایات  ،در تورات
هر قدر  ؟!اسخریوطی است ییهودا ،و بگوییم شخص به صلیب کشیده شده ؟!کنیم

های آسمانی یا آنچه را بگوییم که کتاب ؟!زده باشدهم که این نظریات فاسد و شتاب
 ؛اتفاق دارند بر آن قرآن و متن رسیده از رسول خدا و اهل بیت او ،انجیل ،تورات
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ای از خلفای انسانی صالح است و خلیفه ،نیست اینکه شخص مصلوب عیسی
و از فرزندان  به صلیب کشیده شده از آل محمد .باشدخداوند در زمینش می

قرآن و سخنان محمد و آل  ،انجیل ،است و تمام این حقایق از متون تورات علی
 !تنایی برای آنها وجود نداردگرفته شده است و هیچ معارض قابل اع محمد

اکنون پس از اینکه ثابت کردیم که عیسی به صلیب کشیده و کشته نشد و 
قرآن  ،انجیل ،شخص مشابهی به صلیب کشیده شد و این شخص را با توجه به تورات

 ،به آنچه طوسی روایت کرده ،مشخص نمودیم و سخنان محمد و آل محمد
کنند و یا تشبیه و صلیب تعقل نمی یمسئلهکه در  اینکه مردم از آنجا ؛گردیمبازمی

طور که همان ،شوندباشد را پذیرا نمیشود و او خودش میکسی که با آنها مواجه می
روایت شده  از ابا عبداهلل :کنندتراشی میشروع به اشکال ،عمل نموده طوسی
چنین باشد در  تواندچطور می :گویندمردم می ،قیام کند هنگامی که قائم» :است

 .«؟!هایش پوسیده استاستخوان ،حالی که روزگاران طوالنی پیش از این
چطور ممکن است پس از اینکه  :کنیمیا اشکال آنها را طور دیگری بازنویسی می

آسایی به زمین فرود آمد و به قتل شخص به صلیب کشیده شده که به صورت معجزه
 ؟!!د تا او همان قائم یا مهدی گرددبه صورت نوزادی متولد و بزرگ شو ،رسید

ی عدم نتیجه نمایند درحقیقت این است که کسانی که چنین اعتراضی را طرح می
شان به این نکته است که ارواح پیش از این عالم جسمانی خلق شان یا توجهشناخت

 .شدند و این موضوع از نظر عقلی و نقلی به اثبات رسیده است
تر پیش از روح با مقام باالتر خلق ی پایینبا مقام و رتبه پذیرد که روحیعقل نمی

شده باشد چرا که او به وجود باالتر پابرجا و قوام یافته است و اینجا مجال بحث و 
ولی اشکالی  ؛باشدنمی ،مناقشه و بیان چگونگی صادر شدن خلق از حقیقت مطلق

در شده از حقیقتِ مطلق یا صا :ای به آن داشته باشیمندارد اگر به طور گذرا اشاره
تواند تکرار شود چرا که در غیر این ترین مخلوق به حقیقت مطلق نمیهمان نزدیک

از همین رو مخلوقی که پس از او است  .همان اولی خواهد بود و نه دیگری ،صورت
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 .تر باشدباید نسبت به اولی از حقیقت مطلق دورتر و یا از نظر مقام و مرتبه پایین

یا همان طور که حق  ،باشدمخلوق اول حد واسط در خلقت مخلوق دوم می ،هنتیج در
قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ  :«با دو دستم» تعالی فرموده است

 در ردنک سجده از را تو چیز چه ،ابلیس ای :گفت) (5)أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِینَ 
مقامان از عالی یا فروختی بزرگی آیا ؟کرد منع آفریدم خود دست دو با من آنچه برابر
شود و دست خداوند تلقی می ،و به این ترتیب مخلوق اول در مقایسه با دوم (؟بودی

یک یا  ،به عبارت دیگر ؛گردددست خدا می ،همچنین مخلوق دوم در مقایسه با سومین
 :بسیارند ،فرمایدطور که حق تعالی میها همانکه دستوجود ندارد بلدست دو 
 َوَالسَّمَاء بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُون(8) (ما که حقا و دستان برافراشتیم با را آسمان و 

که مقام باالتری دارد پیش از  گوید که روح حضرت محمدعقل می .(ایمگسترنده
خلق شده است و هیچ دلیل عقلی برای رد  ،اردتری دکه مقام پایین روح آدم

اما خلقت آدم پیش از حضرت محمد در این عالم  .کردن این حقیقت وجود ندارد
باشد چرا که هیچ مالزمتی بین نمی تر بودن روح آدمجسمانی به معنی پیش

 .باشندهای مختلفی میخلقت جسد و خلقت روح وجود ندارد و آنها در عالم
 :فرمایدآنجا که حق تعالی می ،داندیل را موافق حکمت و عقل میقرآن این دل

 َقَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِین(9) 
 خود دست دو با من آنچه برابر در کردن سجده از را تو چیز چه ،ابلیس ای :گفت)
خداوند برتر از آن است  ؛(؟مقامان بودیاز عالی یا فروختی بزرگی آیا ؟کرد منع ریدمآف

فقط به معنی این است که با « با دستانم خلق کردم»که دستی داشته باشد و اینکه 
و این  ،باشداراده و قدرت او بر خلق در این مقام می ،دست مخلوقی که تمثیلی از نیرو

 .گردید ای در خلقت آدمرا خلق نمود یا واسطه آدم ،دست یا روح خلق شده
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همان  ،بوده است و این دست یا روح خلق شده این روح پیش از آدم ،بنابراین
و هر کس که خداوند بخواهد که دستی برای او سبحان و متعال برای  محمد

بَنَیْنَاهَا  وَالسَّمَاء :باشدمی ،فرمایدجاری ساختن آنچه از خلقت و در مخلوقات اراده می
 .(ایمگسترنده ما که حقا و دستان برافراشتیم با را آسمان و) (5)بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ 

همان اولین خالیق  ،کند و آنهاهای خدا هستند که با آنها خلق میهمان دست ،اینان
از  است ایدهندهبیم این) (8)هَذَا نَذِیرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى :باشندنزدیک و مقرّب می

های عالی هستند که مکلّف به سجده همان دارندگان مقام ،و آنها (پیشین دهندگانبیم
قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَکَ أَنْ  :ندچرا که از نظر مقام از او باالتر ؛نیستند بر آدم

 تو چیز چه ،ابلیس ای :گفت) (9)لْعَالِینَ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ ا
 بزرگی آیا ؟کرد منع آفریدم خود دست دو با من آنچه برابر در کردن سجده از را

یعنی ارواحی که آدم را  (مقامانعالی) الْعَالِینَ  .(؟مقامان بودیاز عالی یا فروختی
که آنها برتر از او و از چرا  ؛خلق نمودند و به همین دلیل مکلّف به سجده بر آدم نبودند

 .باالتر از او بودند ،نظر مقامی
پیش از  و آل محمد  بیان روشنی وجود دارد که روح محمد :اما از نظر نقلی

ها یا این عالم تر از این عالم جسمبسیار پیش ؛خلق شدند ،خلقت آدم و تمام خالیق
 :جسمانی

 :از قرآن

 اگر :بگو) (4)لرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدینقُلْ إِنْ کانَ لِ  :فرمایدحق تعالی می
 .(بودممی پرستندگان نخستین از من ،بودمی فرزندی را رحمان خدای
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فرزند خدا  گویند عیسیگویی به کسانی است که میاین آیه در مقام پاسخ
دن را ی این پاسخ به این صورت است که آیه این مبالغه در فرزند بواست و خالصه

مخلوق اول و از نظر وجودی پیش از  کند به جهت آنکه حضرت محمدنفی می
دهد که تر بودن را به طور لفظی به این سمت سوق میباشد و این پیشعیسی می

 نخستین از من) فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدین :باشدتر بودن در عبادت میپیش ،منظور

پیش از روح  در اثبات اینکه روح محمدنتیجه آیه  در .(بودممی پرستندگان
و حتی پیش از ارواح تمامی مخلوقات  ،باشدواضح می ،خلق شده و آدم عیسی

در جایگاه سبقت  «کنندگاناولین عبادت» چرا که در غیر این صورت توصیف شدن به
 .باشدزمانی یا حادثی )از نظر اتفاق افتادن( صحیح نمی

 :یعهو از روایت از طریق سنی و ش

خداوند تبارک و » :فرمود ابو عبد اهلل امام صادق :از مفضل روایت شده است
ترین و واالترین آنها را تعالی ارواح را دو هزار سال پیش از اجساد بیافرید و شریف

ی پس از ایشان که سالم و صلوات حسین و ائمه ،حسن ،فاطمه ،علی ،ارواح محمد
پس نور  ؛ها عرضه نمودزمین و کوه ،هاآنها را بر آسمان .قرار داد ،خداوند بر ایشان باد

 (5).«....آنها را پوشانید ،ایشان
 ،ها را خلق کندخداوند دو هزار سال پیش از آنکه بدن» :فرمایدمی امام صادق

هنگامی که قائم ما اهل بیت قیام کند برادر از  .برادر گردانید ،ارواح را در )عالم( سایه
برد و از ارث می ،شان در )عالم( سایه پیوند برادری برقرار بوده استبرادری که بین

 (8).«بردبرادر والدتی خودش ارث نمی
الرحمن بن عبد اهلل بن حسین بن ابراهیم بن یحیی بن احمد بن محمد بن عبد

عالج مروزی مقرئی برای ما روایت کرد که ابوبکر محمد بن ابراهیم جرجانی برای ما 
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بکر عبد الصمد بن یحیی واسطی برای ما روایت کرد که حسن بن  ابو روایت کرد که
علی مدنی از عبداهلل بن مبارک از سفیان ثوری از جعفر بن محمد صادق از پدرش از 

خداوند تبارک و تعالی نور » :روایت کرد که فرمود جدش از علی بن ابی طالب
بهشت و دوزخ و  ،قلم ،حلو ،کرسی ،عرش ،زمین ،هارا پیش از خلقت آسمان محمد

 ،داوود ،عیسی ،موسی ،یعقوب ،اسحاق ،اسماعیل ،ابراهیم ،نوح ،پیش از خلقت آدم
وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ  فرمایدسلیمان و تمام کسانی که خداوند عزوجل در سخنش می

سحاق و یعقوب را و به او ا) صرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ  وَ هَدَیْنَاهُمْ إِلىَ  ـالی قولهـ یَعْقُوبَ
و چهار صد و  (و همگی را به راه مستقیم هدایت نمودیم ـتا این سخنشـبخشیدیم 

خلق فرمود و خداوند عزوجل به  ،بیست و چهار هزار سال پیش از خلقت تمام انبیا
 (5).«....همراه او دوازده حجاب خلق نمود

نشسته بودیم  همراه رسول خدا :از ابو سعید خدری روایت شده است که گفت
از این سخن خداوند عزوجل به  ،ای رسول خدا :که ناگاه مردی به سویش آمد و گفت

از  یا فروختی بزرگی آیا) أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِینَ  :ابلیس مرا خبر ده
ای  ،چه کسانی هستند ،این کسانی که برتر از مالئکه هستند .(؟مقامان بودیعالی

جملگی در سرادق  ،حسن و حسین ،فاطمه ،علی ،من» :رسول خدا فرمود ؟رسول خدا
دو هزار سال  ،گفتندتسبیح می گفتیم و مالئکه با تسبیح ماخداوند را تسبیح می ،عرش

پس هنگامی که خداوند عزوجل آدم را  .پیش از اینکه خداوند عزوجل آدم را بیافریند
تمامی  .جده کنند و ما را به سجده فرمان ندادمالئکه را امر فرمود که به او س ،بیافرید

خداوند تبارک و  .مالئکه سجده کردند به جز ابلیس که از سجده کردن سرپیچی نمود
مقامان از عالی یا فروختی بزرگی آیا) أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِینَ  :تعالی فرمود

پس ما  ؟!ق عرش نوشته شده استیعنی از این پنج تن که اسمشان در سراد ؛(؟بودی
هدایت  ،یافتگانبا ما هدایت .شودای هستیم که از طریق آن بخشیده میهمان دروازه
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دارد و او را در بهشت خداوند دوستش می ،پس کسی که ما را دوست بدارد .شوندمی
دارد و در آتش خداوند دشمنش می ،دهد و کسی که ما را دشمن بداردجای می

 (5).«دارد مگر کسی که والدتش پاکیزه باشدو ما را دوست نمی ؛دهدسکنایش می
شنیدم  :کنددر کتاب معارج از طریق راویانش تا ابن عباس روایت می صدوق
 ،علیای » :فرمودمی ،دادرا مخاطب قرار می در حالی که علی رسول خدا

را به صورت دو روح از من و تو  .خداوند تبارک و تعالی بود و هیچ چیز همراه او نبود
در برابر عرش پروردگار جهانیان خداوند را تسبیح ما  .نور باعظمتش خلق فرمود

و این پیش از  ،گفتیمکردیم و ستایش و تسبیح و تهلیلش میگفتیم و تقدیسش میمی
هنگامی که اراده فرمود تا آدم را بیافریند من و تو را از  .ها و زمین بودخلقت آسمان

سان از گِل علیین بیافرید و ما را با آن نور بیامیخت و ما را در تمامی نورها و گِلی یک
سپس آدم را بیافرید و آن گل و نور را در صلبش به  .ور ساختنهرهای بهشت غوطه

آنها را گویا  ،اش را از پشتش خارج نمودذریه ،هنگامی که خلقش نمود .ودیعه نهاد
تو و  ،اولین خلقی که به ربوبیت اقرار نمود من .گرفتساخت و بر ربوبیت از آنها اقرار 

پس خداوند  .شان به خداوند عزوجل بودشان و نزدیکیی شأن و مقامپیامبران به اندازه
تصدیق کردید و اقرار کردید و بر عبادتم  ،ای محمد و ای علی :تبارک و تعالی فرمود
پس شما  ؛ر بوده استطوتید و در عِلم پیشین من نیز همیناز خلقم پیشی جس

برگزیدگان از خلق من و امامان از فرزندان شما و شیعیان شما هستند و اینگونه شما را 
 (8).«....خلق نمودم

محمد  :ابو محمد به ما خبر داد و گفت :حسین بن عبید اهلل به ما خبر داد و گفت
خالد برقی  محمد بن :علی بن حسین همدانی به ما گفت :بن همام برای ما روایت کرد

از  از پدرانش محمد بن سنان از مفضل بن عمر از ابو عبد اهلل :به من گفت
روزی در جایی وسیع نشسته بودیم و مردم گردش جمع  :روایت کرد امیر المؤمنین
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تو در مکانی  ،ای امیر مؤمنان :عرض کردمردی به سویش برخاست و  .شده بودند
به او  !شوددر حالی که پدرت با آتش عذاب میهستی که خداوند به آن فرودت آورده 

محمد را به  ،سوگند به آن کس که به حق .خداوند دهانت را ببندد ،ساکت شو» :فرمود
اگر پدرم تمام گناهکاران زمین را شفاعت کند خداوند متعال  ،پیامبری مبعوث فرمود

سپس « ؟!ی آتشکنندهپدرم در آتش باشد و پسرش قسمت .پذیردشفاعتش را می
نور  ،محمد را به پیامبری مبعوث فرمود ،سوگند به آن کس که به حق» :فرمود

 ،نور محمد :کند مگر پنج نورابوطالب در روز قیامت نورهای خالیق را خاموش می
چرا که نور او از نور  ؛نور حسن و حسین و ائمه از فرزندان حسین ،نور فاطمه ،نور من

 (5).«خلق فرمود ،ار سال پیش از خلقت آدمما است که خداوند عزوجل دو هز
خداوند بود و » :روایت شده است که فرمود از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب

چهار صد و  نور حبیبش محمد ،اولین چیزی که خلق نمود .هیچ چیز با او نبود
لوح و  ،زمین ،هاآسمان ،کرسی ،عرش ،بیست و چهار هزار سال پیش از خلقت آب

هنگامی که خداوند متعال نور پیامبر ما  .آدم و حوا بود ،مالئکه ،هشت و آتشب ،قلم
را خلق نمود هزار سال در پیشگاه خداوند عزوجل باقی ماند در  حضرت محمد

 ...نگریستو حق تبارک و تعالی به او می .گفتحالی که تسبیح و ستایشش می
 .و سه هزار سال ساکن شد کامل گشت نور محمد زیر عرش هفتاد ،هنگامی که انوار

سپس به سدرة  .سپس نورش به بهشت منتقل شد و هفتاد هزار سال باقی ماند
سپس نورش به آسمان هفتم منتقل  .المنتهی منتقل شد و هفتاد هزار سال باقی ماند

 ،آسمان سوم ،آسمان چهارم ،سپس به آسمان پنجم ،سپس به آسمان ششم ،شد
یا منتقل شد و نور او در آسمان دنیا باقی ماند تا اینکه آسمان دوم و سپس به آسمان دن

 (8).«...را خلق فرماید خداوند متعال اراده فرمود آدم
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اولین چیزی  :عرض کردم به رسول خدا :کندآنچه جابر بن عبداهلل روایت می
خداوند خلقش  ،نور پیامبرِ تو ای جابر» :فرمود ؟چه بود ،که خداوند متعال خلق فرمود

سپس آن نور را در مقام قرب در مقابل  .سپس از آن هر چیزی را خلق نمود ؛مودفر
عرش را  .را اقسامی قرار دادآن نور سپس  ،فرمایدکه اراده  یزمان خویش قرار داد تا هر

داران کرسی را از قسمتی و حامالن عرش و خزانه ،کرسی را از قسمتی ،از قسمتی
 ،حب و دوستی تا آنجا که خداوند اراده فرماید خلق نمود و قسمت چهارم را در مقام

 ،لوح را از قسمتی ،پس قلم را از قسمتی ؛هایی قرار دادسپس آن را بر قسمت ؛قرار داد
و بهشت را از قسمتی خلق فرمود و قسمت چهارم را در مقام خوف و ترس تا آنجا که 

 ،مالئکه را از یک جزء ؛سپس آن را اجزایی قرار داد .قرار داد ،خداوند اراده فرماید
ماه و ستارگان را از یک جزء بیافرید و قسمت چهارم را در مقام  ،خورشید را از یک جزء

 ؛سپس آن را اجزایی قرار داد .قرار داد ،رجا و امیدواری تا آنجا که خداوند اراده فرماید
و  علم و حکمت را از جزئی و عصمت و توفیق را از جزئی بیافرید ،عقل را از جزئی

سپس با چشم  .قرار داد ،جزء چهارم را در مقام حیا تا آنجا که خداوند اراده فرماید
صد و بیست و چهار هزار نور از آن تراوش کرد و یک ؛عطای الهی به آن نگریست

سپس  .قطره از آن برون تراوید و خداوند از هر قطره روح یک نبی و فرستاده را بیافرید
شهدا و صالحان را خلق  ،های آنها ارواح اولیاخداوند از نفس ارواح انبیا نفس کشیدند و

 (5).«فرمود
 نزد رسول خدا :از محمد بن سنان از ابن عباس روایت شده است که گفت

مرحبا به کسی » :به او فرمود رسول خدا .پیش آمد علی بن ابی طالب .بودیم
آیا پسر  ،رسول خدا ای :عرض کردیم .«که چهل هزار سال پیش از پدرش آفریده شد

نور من و علی  ،خداوند همین مدت پیش از خلقت آدم ،آری» :فرمود ؟پیش از پدر بوده
 سپس چیزها را از نور من و نور علی .را خلق فرمود و سپس آن را دو قسمت نمود

پس مالئکه تسبیح  ،ما تسبیح گفتیم .سپس ما را در راست عرش قرار داد .خلق نمود
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پس مالئکه تکبیر  ،ما تکبیر گفتیم ؛پس مالئکه تهلیل گفتند ،ل گفتیمما تهلی ؛گفتند
دارد از تعلیم دادن کند و او را بزرگ میبنابراین هر چه خداوند را تسبیح می ؛گفتند
 (5).«است علی

روایت  عبد اهلل بن مبارک از جعفر بن محمد از پدرش از جدش امیرالمؤمنین
را چهل هزار سال پیش از مخلوقات خلق نمود  دخداوند نور محم» :کرد که فرمود

 (8).«باشندمی ائمه ،هاو همراه او دوازده حجاب خلق فرمود و منظور از حجاب
کتابش وف به ابن مغازلی واسطی شافعی در علی بن محمد معرابو الحسن 

 شنیدم محبوبم محمد :کندبا سندش از سلمان فارسی روایت می «المناقب»
آن نور چهل هزار سال  .من و علی نوری در دستان خداوند عزوجل بودیم» :فرمایدمی

هنگامی که آدم را خلق  .نمودگفت و تقدیسش میپیش از خلقت آدم او را تسبیح می
زی یکسان بنابراین پیوسته من و علی چی .فرمود آن نور را در پشتش به ودیعه نهاد

امامت  ،من نبوت و در علیپس در  ؛جدا شد بودیم تا اینکه پشت عبدالمطلب
 (9).«باشدمی

 ،27ص  48ج  :توانید در تاریخ شهر دمشقحدیث روایت شده از سلمان را می
و مناقب  228ص  8ج  :ابن حنبل ـفضایل صحابه  ،27ص  :مناقب ابن مغازلی

 .نیز ببینید 541ص  :خوارزمی
شنیدم  :که گفتکند همچنین ابن مغازلی از سالم بن ابی جعد از اباذر روایت می

من و علی نوری از سمت راست عرش در دستان خداوند » :فرمایدمی رسول خدا
گفت و آن نور چهل هزار سال پیش از خلقت آدم او را تسبیح می .عزوجل بودیم
 زی یکسان بودیم تا اینکه پشت عبدالمطلبمن و علی پیوسته چی .نمودتقدیسش می
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 (5).«بخشی من و بخشی علی گردید ؛جدا شد
من و علی » :فرمایدمی شنیدم رسول خدا :روایت شده است از ابن عباس

آن نور در  .چهل هزار سال پیش از خلقت آدم نوری در دستان خداوند عزوجل بودیم
نمود تا تقل میپشت او راه پیمود و پیوسته خداوند آن را از پشتی به پشت دیگر من

خارجش ساخت و  س از پشت عبدالمطلبسپ .المطلب قرارش داداینکه در پشت عبد
پس  .در پشت ابوطالب یقسمتی در پشت عبداهلل و قسمت ؛به دو قسمت تقسیم نمود

پس هر  ؛خون او خون من است ،گوشت او گوشت من ؛علی از من است و من از او
به حق که مرا دوست داشته است و هر کس او را  ،کس او را دوست داشته باشد

 (8).«شمن داشته است و من نیز دشمنش می دارممرا د ،دشمن بدارد
عبد الوهاب بن عطا از سعید بن ابو عروه از قتاده و عمر بن عاصم کالبی از ابو 

من اولین مردم در خلقت و » :فرمود رسول خدا :هالل از قتاده به ما خبر دادند
 (9).«بودم تآخرینشان در بعث

ی ما روایت کرد که ولید بن مسلم از ابو همام ولید بن شجاع بن ولید بغدادی برا
عرض  :اوزاعی از یحیی بن ابی کثیر از ابو سلمه از ابو هریره به ما خبر داد و گفت

وقتی آدم بین » :فرمود ؟چه وقت نبوت بر شما واجب گردید ،ای رسول خدا :کردند
 (4).«روح و جسد بود

ایت کردند که عثمان ی عنزی برای ما روابو نضر فقیه و احمد بن محمد بن سلمه
بن سعید دارمی و محمد بن سنان عوفی از ابراهیم بن طهمان از بدیل بن مسیره از 

به رسول خدا عرض  :ی فخر به ما خبر دادند که گفتعبد اهلل بن شفیق از میسره

                                                                                                          
 .47ص  5ج  :ینابع المودة -5
معراج الوصول الی معرفة آل رسول »و در کتابش   ؛73ص  :نظم درر السمطین ـ زرندی حنفی -8
 .نیز آن را آورده است 99ص  :«اهلل
 .543ص  5ج  :طبقات کبری -9
 .841ص  1ج  :سنن ترمذی -4
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 (5).«وقتی آدم بین روح و جسد بود» :فرمود ؟از چه وقت شما پیامبر بودید :کردم
در هنگام  وایات مشخص شد که ارواح محمد و آل محمداکنون از قرآن و ر

حال آیا مانعی  .اند و حتی پیش از آنکه عیسی متولد شودبعثت عیسی موجود بوده
واقع او در این  وجود دارد که برای روح یکی از آنها بدنی جسمانی خلق شود و یا در

ی خداوند و ارادهو این امر با  ؟ظاهر شود عالم جسمانی با صورتی شبیه به عیسی
شود همانند ظهور طور که روایت میحداقل همان ؛ی او صورت پذیردبا حول و قوّه

ی کلبی در این عالم به صورت دحیه برای حضرت محمد ـکه روح استـجبرئیل 
 (8)!جسمانی

                                                                                                          
 .222ص  8ج  :مستدرک ـ حاکم -5
موضوعی است که در عهد قدیم و جدید ثابت  ،شدن روح یا فرشتگان در جسد ظهور و آشکار -8

 .( و مریم و یعقوب7 :52سفر پیدایش ـ  :مانند ظهورش برای هاجر )مراجعه کنید به ؛شده است
های برای ما امکان دیدنِ آفریده» :ویدگآنتونیوس فکری در تفسیر ظهور فرشتگان بر یعقوب می

 نمگر اینکه شکل قابل حسّی به خود بگیرند تا با آن بتوانیم آنا ؛وجود ندارد ـمانند فرشتگانروحانی ـ
)تفسیر لوقا ـ « اش را صادر فرمایدو این هنگامی است که خداوند اراده فرماید و اجازه ،را ببینیم
 .(5اصحاح 

مسلمانان معروف و شناخته شده  یبرای همه ،کلبی یبه شکل دحیه ئیلظهور جبر یمسئلهاما 
 :کنمهای مختصری بسنده میاست و تنها به مثال

 ابوذر نزد رسول خدا» :روایت شده است که فرمود از محمد بن یحیی خثعمی از امام صادق
ا او خلوت کرده بود. کلبی بود و رسول خدا ب یبه شکل دحیه آمد در حالی که با ایشان جبرئیل

 .(127ص  8ج  :)کافی ـ شیخ کلینی« ...وقتی آن دو را دید، از آنها روی گرداند و سخنشان قطع نشد
های پیشین و در اما روایات در خصوص دیدن فرشتگان به شکل انسان در امت» :گویدشیخ مفید می

 یجبرئیل را به شکل دحیه ،روایت شده است که برخی از صحابه .آیدنمی به شماره در ،این امت
 .(822ص  :المقاالت)اوائل « اندکلبی دیده

از  ،از ابو فروه ،محمد بن قدامه به ما خبر داده است از جریر» :نسائی در سُنن خود روایت کرده است
ناگهان  .در جای نشستن خود بود و ما نشسته بودیم و رسول خدا ...از ابوذر ،از ابوهریره ،ابو زرعه

 :)سنن نسائی« کلبی در آمده بود یاو جبرئیل بود که به شکل دحیه ....ی آمد که بسیار زیبارو بودمرد
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آیا  ،کنندآیا اکنون پس از اینکه عقل و نقل بر چنین چیزی داللت می ،گویممی
گوید این عقالنی نیست آیا پذیرد و میپس کسی که نمی ؟وجود داردمانعی عقلی 

تر آنگونه که پیش ؟عقل و حکمت آن را تأیید کند ،خودش جایگزینی دارد که متون
باشد یا صرفاً عناد و جدل و پیروی از هوا و هوس برای نپذیرفتن حقیقت می !ارایه شد

 !و نه چیز دیگر
بپذیرید مقداری سختی در آن خواهد بود خصوصاً اگر حقیقت را آن گونه که هست 

کنند تا مردم را از سکوت شیطان و لشکریانش که با شدت تالش می ،با وجود جهل
 باز ،در برابر حق و شنیدن کالم خدا و خضوع برای دلیل و برهان و شناخت حقیقت

بر عاقالن  ،اما هنگامی که دلیل و برهان برای ظاهر ساختن حقیقت اقامه گردد ؛دارند
در  ؛بینیممردم است که بگویند آری این حقیقتی است که ما به وضوح و روشنی می

 !و نه عاقل اندغیر این صورت نه انسان

                                                                                                          
 .(529تا  525ص  2ج 

کلبی نزد  یجبرئیل به شکل دحیه» :آلبانی در سلسلة الصحیحة از ابن عمر آورده است که گفت
سندش به شرط  :است آن گفته ی( و درباره555ی ذیل شماره 524ص  9)ج « آمدمی پیامبر
 .صحیح است ،مسلم

هایی نورانی هستند که جسم ،فرشتگان ؟ای از فرشتگان وجود داشتآیا صحابه» :گویدابن حجر می
های نیکویی به خود شکلها آن .های مختلفی شکل بگیرند و آشکار بشوندتوانند به شکلمی
هنگام رساندن وحی و  با پیامبراطاعت است و حاالت جبرئیل  ،شأن و جایگاه آنان .گیرندمی

این شناسایی و تعیین هویت برای فرشتگان برتر  .بودن سزاوار ،کلبی یشدن به شکل دحیهآشکار 
  .(3ص  5ج  :)اصابة« .کندبودن آنها را بر غیرشان تأیید می





 هاپیوست

 (0)0پیوست 

 .جملگی مخلوق او است ،و هر چه غیر او ،یکتای یگانه ،خداوند سبحان ،او

اند خداوند پسـری گفته در قرآن کریم سخن کسانی را که ،خدای سبحان و متعال
دارد که از او منفصل شده یا از او متولد گشته یا از او صادر شده بـه ایـن معنـا کـه از 

همچنـین  .یک الهوت مطلق دیگر حاصل شده را مردود شمرده است ،الهوت مطلق
تواند تا آنجا ارتقا یابـد کـه بـه گویند انسانِ آفریده شده میآن عده را که می یعقیده

واقـع بـه  مطلق برسد یعنی به طوری که وی با الهوت مطلق یکی و خود در الهوت
 ،بـر اسـاس نگـرش ایـن افـراد .الهوت مطلق تبدیل گردد را نیز کذب شمرده اسـت

الهوت مطلق در ناسوت و در جسد تنزل یافته یا به صورت یک انسان در بین مردمان 
  .باشدپسر خدا می ،متجلی گشته است و این انسان

باطل  ،اندحقیقت با این که این دیدگاه اعتقادی که علمای غیرعامل بنیان نهادهدر 
ای حتی در جزئیات چنـین نظریـه ،است ولی خداوند سبحان و متعال از روی رحمتش

بینـی کـه حـق تعـالی شما می و آنها را مخاطب قرار داده و با آنها صحبت کرده است
ها و نقصان نهفته در این عقیده را بـه سیبکند و آموضوع را برای آنان موشکافی می

  .نمایدآنها گوشزد می
أَنَّى یَکُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَکُن لَّـهُ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ  :فرمایدخداوند متعال می

                                                                                                          
در  هایی کهدر کتاب توحید ذکر فرموده و پاورقیاحمدالحسن متنی است که سید  ،این پیوست -5

 .باشدمی آن است به قلم ایشان
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زمـین  هـا وآسـمان یآورنـده پدید) (5)وَخَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ وهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ صَاحِبَةٌ
هـر چیـزی را او  ،چگونه او را فرزندی باشد و حال آن که او را همسری نیسـت ،است

 .(آفریده است و به هر چیزی دانا است
ٌأَنَّى یَکُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَکُن لَّهُ صَاحِبَة ( چگونه او را فرزندی باشد و حال آن که

آن با ایشـان سـخن  یه وسیلهو این نقض تامّی است که خدا ب :(او را همسری نیست
 :زیرا معنایش این اسـت کـه ؛گفته است و آنها به هیچ وجه قادر نیستند آن را رد کنند

شما معتقدید خدای سبحان و متعال فرزندی دارد و این فرزند همـان الهـوت مطلـق 
اگـر بگوییـد  .است )یعنی کامل مطلق و غنی مطلق است و به دیگری نیازمند نیست(

به آن معنـا اسـت کـه فرزنـد  ،زند فقط از خدای سبحان و متعال صادر شدهکه این فر
با قطع نظر از این که حقیقـتِ بسـیطِ )غیرمُرکّـب( مطلـق ـکامالً با پدر مطابقت دارد 

در این صدور چه مفهوم و چه حکمتـی نهفتـه  ،حال ـتواند متعدد و چندگانه باشدنمی
 ،یا اختالف و تغییری که بتوان به تصـوّر آوردو حال آن که )اصوالً( هیچ تمایز  ؟!است

چرا که فرزندی از او متولّـد یـا  ،آیا بر این باورید این پدر غیرحکیم است ؟!وجود ندارد
 ؟!صادر شده است که نه برای او سبحان و متعال سودی به همراه دارد نه برای دیگری

طور که نصاری امـروزه همانـاگر به وجود اختالف یا تمایز یا تفاوت معتقد باشید 
این الزاماً به معنای وجود الهـوت  ، ـگویند اقانیم از هم متمایزندچنین باور دارند و می

تا پسر از دو تا صادر شده باشد که در این صورت مطـابق بـا ( .....صَاحِبَةٌ...) دوم است
ابراین آیـا بنـ .هیچ کدام نخواهد بود چرا که او از هر دوی اینها با هم صادر شده است

اعتقـاد  ،شما به وجود الهوت دوم )الصاحبة = همسر( کـه پـیش از پسـر بـوده اسـت
 (8)؟!دارید

                                                                                                          
 .525 :انعام - 5
تواند چیزی صـادر این به طور فطری و عقلی پذیرفته شده است که از حقیقتِ بسیطِ مطلق نمی - 8

گونـه اصول و یا اقانیم متمـایز آن ،اجزا ،هاتواند در آن گونهشود که مغایر یا متمایز با آن باشد و نمی
 ،زیرا در این صورت به این معنی خواهد بود که آن حقیقت ؛وجود داشته باشد ،نداکه ایشان نام نهاده
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بـه وجـود الهـوت  ،به ناچار باید قبل از او ،بدانید اگر به وجود فرزند معتقد هستید
دوم )الصاحبة = همسر( معترف شوید وگرنه چطور بـدون وجـود الهـوت مطلـق دوم 

مــدن فرزنـد )الهــوت مطلقـی کـه از آن حاصــل گشـته اســت( )الصـاحبة( از پدیـد آ

موجود بودن  !آن هم از همان ابتدای کار به همراه خداوند سبحان و متعال ؛زنیدمی دم
زیـرا  ؛اله مطلق دوم )الصاحبة( در آغاز به همراه خداوند سبحان و متعال محـال اسـت

أَنَّى یَکُـونُ لَـهُ  :باشدتواند چندگانه حقیقتِ بسیطِ مطلق است و نمی ،الهوت مطلق
چگونه او را فرزنـدی باشـد و حـال آن کـه او را همسـری ) وَلَدٌ وَلَمْ تَکُن لَّهُ صَاحِبَةٌ

 .(نیست
مَا اتَّخَذَ اهللُ مِن وَلَدٍ وَمَا کَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ کُلُّ  :فرمایدو خدای متعال می

خدا هـیچ فرزنـدی ) (5)ا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اهللِ عَمَّا یَصِفُونَإِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَ
بود هر خدایی با آفریدگان خود بـه یـک اگر چنین می ،ندارد و هیچ خدایی با او نیست

منـزّه  ،کننـدخدا از آنچه او را وصـف می ،جستندکشید و بر یکدیگر برتری میسو می
 .(است

اید را بـه ایـن صـورت گانه( پنداشتهگانه )یا اصول سهقانیم سهیعنی شما آنچه از ا
اید و به وجود پدر )خدای سبحان و متعال( و الهوت مطلق دوم یـا همـان سامان داده

الهوت مطلـق سـوم  ،سپس بر این باورید که از این دو .ایدصاحبة )پسر( معتقد گشته

الهوت دومی اسـت کـه  یارهسخن درب .القدس صادر گشته است )اقنوم سوم( یا روح
آیا بین این دو تمایز و تفاوتی وجود دارد  :در آغاز به همراه خدای سبحان و متعال بوده

 ؟یا این که این دو یکی هستند

                                                                                                          
نیازی و غنی بـودن داللت بر فقر و نیاز دارد و بی ،و مرکب بودن ،باشد و نه بسیطحقیقتِ مرکب می

بنابراین برای جدا شدن چیزی متمایز از حقیقتِ بسـیطِ مطلـق بایـد حقیقـت بسـیط  .کندرا نفی می
یگانه است و  ،چرا که حقیقت بسیط مطلق ؛محال است ،یگری هم وجود داشته باشد که اینمطلق د

 .تواند متعدد باشدنمی
 .35 :مؤمنون - 5
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زیرا صادر شده  ؛نقض پیشین بر او وارد است ،کسی که بگوید این دو یکی هستند
باشـد بـین ایـن دو تمـایز و و کسی که معتقـد  ؛با هر دوشان مطابقت دارد ،از این دو

کنـد زیـرا ایـن اش را نقض میعقیده ،الوهیّت مطلق بودن الوهیّت دوم ،تفاوت هست
وَلَعَلَـا  .... :تواند باشد جز در کمال مطلقجا است و تمایزی نمینقض بر او وارد و به

خـدا  ،جستندبرتری می و بر یکدیگر... ) بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اهللِ عَمَّا یَصِفُونَ
 .(کنند منزّه استاز آنچه او را وصف می

 ،انداند و به قهقرا بازگشتهعلمای غیرعامل از آن رو که فطرت خود را واژگونه کرده
خداونـد از آنچـه ) سبحانه و تعالی عمّـا یصـفون ،اند خداوند را فرزندی استگفته

وَلَـدَ اهللُ وَإِنَّهُـمْ  * نَّهُم مِّنْ إِفْکِهِمْ لَیَقُولُونَأَلَا إِ :(کنند منزّه استبرای او توصیف می
* خدا صاحب فرزنـد  :گویندشان است که میگوییآگاه باش که از دروغ) (5)لَکَاذِبُونَ

 .(گوینددروغ می ،است
خـود را از  ،های خداوند اندیشه کننـدگردند و در نعمت اگر آنها به فطرت الهی باز

 ،آنچه به آن دانشی ندارند یگویی دربارهدهند و از سخنر نجات میاین هالکت آشکا
إِنَّهُمْ  :گویی استداند دروغچیزی که نمی یسخن گفتن آدمی درباره .ایستندمی باز

وَیُنذِرَ الَّذِینَ قَالُوا اتَّخَذَ اهللُ  :فرمایدخدای متعال می .(گویندآنها دروغ می) لَکَاذِبُونَ
مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِـنْ أَفْـوَاهِهِمْ إِن یَقُولُـونَ إِلَّـا  * وَلَدًا
بترسـاند * نـه خـود بـه آن  ،خدا فرزندی اختیار کرد :و کسانی را که گفتند) (8)کَذِبًا

دهانشـان بیـرون چه بزرگ است سـخنی کـه از  .انددانشی دارند و نه پدرانشان داشته
 .(گویندآید و جز دروغی نمیمی

تعدد الهوت مطلق و اعتقاد به چنین چیـزی را  ،خداوند سبحان و متعال ،ضمن در
قَالُواْ اتَّخَذَ اهللُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُـوَ  :به هر صورت که باشد از اساس مردود دانسته است

                                                                                                          
 .518و  515 :صافات - 5
 .1و  4 :کهف - 8
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ذَا أَتقُولُونَ عَلَى اهللِ ـاألَرْضِ إِنْ عِندَکُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَ الْغَنِیُّ لَهُ مَا فِی السَّمَاوَات وَمَا فِی
از آنِ او  ،نیاز استبی ،منزّه است .خدا فرزندی برگزیده است :گفتند) (5).«مَا الَ تَعْلَمُونَ

 یچرا درباره .شما را بر آن سخن دلیلی نیست .ها و زمین استاست هر چه در آسمان
 .(؟یید که به آن آگاه نیستیدگوخدا چیزهایی می

ُّقَالُواْ اتَّخَذَ اهللُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِی (منـزّه  ،خدا فرزندی برگزیده است :گفتند
برای کسانی که به تعدد الهوت مطلق معتقد است اصل این نقض  :(نیاز استبی ،است

اف یافتـه از راه راسـت ی دیگری کـه افـراد انحـرچه به صورت فرزند و چه به گونهـ
چیزی به ودیعه نهاده است که انسان  ،این است که خداوند در فطرت آدمی ـپندارندمی

 (8)فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا :تواند حکمت را از سفاهت )حماقت( بازشناسدبا آن می
عیار را به کار هر کس که این م .(هایش را به او الهام کردها و پرهیزگاریسپس بدی)

سفاهت  ،قطعاً خواهد گفت که اعتقاد به تعدد الهوت به همراه عدم وجود تفاوت ،گیرد
ماند موضوع تمایز لذا تنها چیزی که می .باشداست و چنین چیزی خالی از حکمت می

بْحَانَهُ هُـوَ  :شـودکه این نیز با یـک جملـه نقـض می ،و تفاوت بین این دو است سـُ
باشد مگر در کمال که فقر تمایز در الهوت نمی .(نیاز استبی ،خدا منزّه است) الْغَنِیُّ

کند و درنتیجه وجود الهوت مطلق غیر از او را نقض و نقص در غیر او را مشخص می
 .کندمی

خداوند انسان را آفرید و در او فطرتـی بـه ودیعـه  ،در خصوص موضوع ارتقا انسان
اهلل و  که تا به آنجا صعود کند که اسماء یافته استگذاشت که با آن این شایستگی را 

لیکن انسان هر قدر هم که اوج بگیرد و  ؛صورت اهلل و تجلی خدا و خدای در خلق شود
بلکه مخلـوق و نیازمنـد بـه  ،ارتقا یابد باز هم الهوت مطلق و غنی مطلق نخواهد شد

هَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ یَکَادُ زَیْتُ :مانددرگاه خداوند سبحان و متعال باقی می

                                                                                                          
 .22 :یونس - 5
 .2 :شمس - 8
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نزدیک است روغنش روشنی بخشد هـر چنـد ) (5)یَهْدِی اهللُ لِنُورِهِ مَن یَشَاء عَلَى نُورٍ
خدا هر کـس را کـه بخواهـد بـه  ،نوری افزون بر نور دیگر ،آتش به آن نرسیده باشد

خـودش روشـنی » کـه از به ایـن معنـا نیسـت« نزدیک است» ؛(نمایدراه می ،نورش
 ،چرا که هر چه غیـر از او وجـود دارد ،الهوتِ مطلق شود ،تا به این ترتیب« بخشدمی

مَا کَانَ لِلهِ أَن یَتَّخِذَ مِـن  :مخلوق خداوند و نیازمند به خداوند سبحان و متعال است
نسزد خداوند را کـه فرزنـدی ) (8)ونُوَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُ

 .(شودپس می ،باش :گویدچون اراده کاری کند می ،منزّه است ،برگیرد
پیامی کافی است برای صـاحبدالن یـا  ،در این نقض که در قرآن کریم آمده است

 (9).دارندمی آنان که با حضور قلب گوش فرا
و از سوی دیگـر بـه اقـانیم  ،تآنها از یک سو عقیده دارند خداوند یکتا و یگانه اس

انـد و طبـق اعتقـادی کـه ای معتقدند که از هم متمایز و در ذات خود مسـتقلگانهسه
ای از نـوع کند و ایمان به این که بین اینها رابطـهدیگری را ارسال می ،هر یک ،دارند

د از داننـای است که خودشان هم میاین نظریه ...فرزندی برقرار است و  پدر یرابطه
واحـد بـا تعـددش و اجـزایش و  یشود یگانهوگرنه چطور می (4)؛خردی استروی بی

 ؟!حتی اگر آنها را اجزا نام ننهند ،تمایز اجزایش یک جا جمع شود
مطلـب  ،ایم کنار نهیمآنچه را که تا کنون برای بطالن این عقیده گفته یاگر همه

 :یشه کنندبود اگر به خرد اند ،زیر برای آنها کافی خواهد
نور همراه  ،خداوند نوری است بدون این که ظلمتی در آن باشد و تمام عوالم خلقت

                                                                                                          
 .91 :نور -5
 .91 :مریم -8
9- هِیدٌإِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِکْرَى لِمَن کَانَ لَهُ قَلْـ مْعَ وَهُـوَ شـَ  بـرای سـخن ایـن در) بٌ أَوْ أَلْقَـى السَـّ

 .( )مترجم(97 :( )قاست اندرزی، دارندمی فرا قلب گوش حضور با که آنان یا صاحبدالن
شود عقالنی نیست و با عقل درک نمی ،گانهاقانیم سه :گویندبینیم که مرتب آنها میاز این رو می -4

 .ستواجب ا ،ولی ایمان به آن
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موجودات نیز با تجلی نور خدای سبحان و متعال در ظلمـات تجلـی و  ،با ظلمت است
خداوند در مخلوقی حلول یابد یا به  ،لذا امکان ندارد که در عوالم خلقت ،اندظهور یافته

القدس چنین ادعایی طور که در مورد عیسی و روحهمانـور نماید طور کامل در او ظه
تواند بقا یابد بلکه فـانی زیرا معنای این سخن آن است که چنین موجودی نمی ـدارند
به عبارت دیگر خلـق بـاقی  .ماندظلمت چیز دیگری بر جای نمیشود و جز نور بیمی
بر همـین  .ماندظلمت بر جای میماند بلکه فقط خدای سبحان که نوری است بینمی

ایم که محمد بـین الهـوت و انانیّـت و ایم و تکرار کردهاساس است که ما بارها گفته
ام تا کسـی گمـان نکنـد کـه من بر این مطلب تأکید ورزیده .انسانیت در نوسان است

  .یـراًتعالی اهلل علواً کب ،یابددر عوالم خلق حلول می ـظلمتکه نوری است بیـخداوند 
به معنی فنـا و  ،ظلمت در عوالم خلقمعنای ظهور تامِّ نورِ بی :قضیه کامالً روشن است

ای که نه اسمی و نه رسمی و نه معنـایی از آن بـر جـای محو شدن آن است به گونه
 ،مانـدباقی می ،بلکه فقط خداوند یعنی نوری که هیچ ظلمتی در آن راه ندارد ،ماندنمی

 .کبیراًتعالی اهلل علواً 





 (0)0پیوست 

ای بر اساس آنها دچار توهم های موجود در تورات و انجیل که عدهبرخی عبارت
همچنین بیان  ؛یابددر عوالم خلق حلول می ،اند که الهوت مطلق در قالب انسانشده

 .هاتفسیر و واقعیت این عبارت

 کلمه

ی سوم گفته شنودا ،در کتاب الهوت مسیح نوشته شنودای سوم )پاپ ارتدکس(
  :است

« لوگوس» ،که همان ،الهوت او از لحاظ مرکزیّتش در ثالوث قدّوس :فصل اول
 .)کلمه( است

« فی البدء کان الکلمة والکلمة کان عند اهلل وکان الکلمة اهلل» 5 :5انجیل یوحنا 
 .(خدا بود ،و آن کلمه ،کلمه با خدا بود .کلمه بود ،در آغاز)

 :پاسخ
نه الهوت مطلق و در ادامه  ،بنده بود یح دادم که عیسیتوض (8)در این کتاب

برای اثبات این مطلب( اشاره ) (9)محکم و ثابتی در انجیل یو آیهالخطاب  به فصل
چنین تفسیر و درک شود  ،لذا درست نیست که از این نصّ و دیگر نصوص ؛شودمی

 یا یسوع همان الهوت مطلق است زیرا ثابت شد که عیسی که عیسی

                                                                                                          
هایی که در در کتاب توحید ذکر فرموده و پاورقیاحمدالحسن متنی است که سید  ،این پیوست -5

 .باشدمی آن است به قلم ایشان
 .کتاب توحید است )گردآورنده( ،منظور -8
ای که در آسمان است و نه پسر، د و نه هیچ فرشتههیچ کس آن را ندان و اما آن روز و آن ساعت، -9

 .(59 :)مرقس .مگر پدر
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بلکه وی نور و ظلمت )با هم( است و کسی که  ،تواند نوری بدون ظلمت باشدنمی
 .مخلوقی است نیازمند به الهوت مطلق ،چنین وضعیتی داشته باشد

 :تفسیر این متن
 آغازی ندارد که گفته شود ،الهوت مطلقِ سبحان و تعالی :«کلمه بود ،در آغاز»

بر این اساس یسوع  .ن مخلوق استهما ،که در آغاز بودهبلکه آن  ،«در آغاز»
 ،آری .مخلوق است و این آیه به صراحت بر مخلوق بودن او داللت دارد( )عیسی

باشد و بحث در مخلوق اول یا عقل اول می ،ممکن است گفته شود که در اینجا منظور
یا این که  ؟نخستین است یهمان کلمه( آیا یسوع )عیسی :همین راستا است

نخستین آمده  یای است از کلمات خدا که پس از کلمهکلمه( یسوع )عیسی
 ؟است
مرکب است و اعتقاد به ترکیب  حقیقتی غیر ،الهوت مطلق :«و کلمه با خدا بود»

لذا اعتقاد به این  ؛باطل است ،باشدآن یا اعتقاد به آنچه که از لوازمش ترکیب بودن می
« باشدهمان الهوت مطلق می ،لمهک» این است که« و کلمه با خدا بود» که منظور از

به این که کلمه  (5)از سوی دیگر اعتقاد .مترادف با مرکب بودن الهوت مطلق است
بدون هیچ تفاوت و  ،یعنی کلمه خدا است و خدا کلمه استـهمان خداوند است 

این سخن را جاهالنه و عاری از حکمت  ،باشدمرکب می در حالی که وی غیر ـتمایزی
   .زیرا معنا ندارد که گفته شود چیزی با خودش است ،گرداندمی

 اینجا موضعِ شبهه است و این عبارت متشابهی است که :«خدا بود ،و کلمه»
حقیقت آن است که وقتی مشخص  .اندو پیشینیان او در دام آن گرفتار شده« شنوده»

نها چیزی که بنابراین ت ،تواند خودِ الهوت مطلق باشدشد که کلمه مخلوق است و نمی
 ،الهوت مطلق نیست بلکه مراد ،در اینجا« خدا» توان گفت این است که منظور ازمی

                                                                                                          
اعتقاد دارند ولی بـه دلیـل زیـادی « تمایز»بکه به  ،در حقیقت آنها به این موضوع اعتقاد ندارند - 5

ی هایشـان در زمینـهپینه کـردن حفرهی وصـلهخطاهای آنها و سخنانشان و اختالفاتشـان در مقولـه
 .ه نداشته باشندگویم و ممکن است این گونه عقیداند را میآنچه آنها گفته ،الهوت مطلق
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طور که این عبارت در تورات یا عهد قدیم مندرج در خلق یا صورت خدا آنخدای 
سرانجام خدا )« صورتنا کشبهنا علی نعمل االنسان و قال اهلل 82» :باشدمی ،است

صورة  یعل .صورته یعل االنسان اللّه فخلق 87 (5)،(بسازیمفرمود انسان را شبیه خود 
  (8).(او انسان را خلق کرد .پس خدا انسان را شبیه خود آفرید)« اللّه خلقه

 :عمانوئیل یا خدا با ما است

 حشمت تمامی و آشور پادشاه یعنی نهر بسیار زورآور هایآب خداوند اینک بنابراین»

تمامی  از و برخواهد آمد های خودنهر جمیع از او و آورد برخواهد ایشان بر را او
 عبور ،نمایدسیالن می ،نمایدمی تجاوز یهودا بر و 2شد  خواهد سرشار های خویشکناره

 والیتت عرض و طول ،کرده پهن را های خودبال و برسد هاگردن بر آنکه تا نمود خواهد

 و یافت خواهید شکست و هاقومای  آیید هیجان به 3 .ساخت پر خواهد ای عمانوئیل را
 را خود کمر .یافت خواهید شکست و ببندید را خود کمر و ای اقصای زمین گیرید گوش
 سخن و شد خواهد باطل و کنید مشورت هم با 52 .یافت خواهید و شکست ببندید

 (9).«است ما با خدا زیرا شد نخواهد آورده بجا و گویید
مؤمن است و از  ،به جانشین خدا در هر زمان خداوند همراه با ملتی است که ،آری

 .کنداو پیروی می
تمام  ،و این همه برای آن واقع شد تا کالمی که خداوند به زبان نبی گفته بود»
پسری خواهد زایید و نام او را عمانوئیل  ،آبستن شده یکه اینک باکره 89 گردد

 (4).«خدا با ما است :خواهند خواند که تفسیرش این است
و از آنجا که او ید اهلل و وجه  ،نماینده و تمثیل خدا است ،انشین خدا بر زمینشج

                                                                                                          
 .اصحاح اول ـسفر پیدایش  :تورات - 5
 .اصحاح اول ـسفر پیدایش  :تورات - 8
 .های شرقمجمع کنیسه ـ 5ج  :عهد قدیم و جدید ـاصحاح هشتم  -اشعیا :تورات - 9
 .های شرقمجمع کنیسه ـ 8ج  :عهد قدیم و جدید -اصحاح اول  :انجیل متی - 4



 سیزدمهین حواری 001 

اهلل است پس او خدای در خلق است اما الهوت مطلق نیست بلکه مخلوقی فقیر و 
 .نیازمند است و نیز او نوری بدون ظلمت نیست بلکه نور و ظلمت با هم است

 ید اضافه شده است علمای غیرها و اعمالی که به عهد جدی رسالهحتی با همه
مگر این که از  ؛الهوت مطلق باشد ،توانند ثابت کنند که یک انسانعامل باز هم نمی

آنچه معنایش بر ایشان متشابه است پیروی کنند و آن را طبق خواست خودشان تأویل 
آن  ،باشدنقض عقاید آنها موجود می ،ها و اعمالوگرنه در همین رساله ؛و تفسیر نمایند

چه محکم و مبیّن آن .گذاردهم به صورتی که جای هیچ شک و تردیدی بر جای نمی
بنده و مخلوق است و این ادعای آنها حتی  یا یسوع عیسیاست این است که 

اند به ایشان با عهد قدیم که به آن ایمان دارند و سخنان تمام انبیای سابق که مدعی
ادعا کرده که الهوت مطلق ( )یسوع نه عیسی .در تعارض است ،ایمان دارند

است و نه در اوایل )دعوتش( کسی چنین ادعایی مطرح نموده است بلکه این موضوع 
میالدی در مجمع  981به طور ناگهانی و پس از صدها سال حادث گشت و در سال 

 (5).نیقیه به ثبت رسید

                                                                                                          
آغـاز  981مِـی  82ین اول افتتاح شد و شورای نیقیه جلسات خـود را از مجمع امپراتور کنستانت» - 5

ی فرمان امپراتور کنسـتانتین اول جهـت بررسـی اخـتالف بـین جلسات خود را بر پایه ،مجمع .نمود
آریوس و پیروانش از یـک سـو و بـین کلیسـای اسـکندریه بـا نماینـدگی الکسـاندریوس اول )پاپـا 

( کـه آیـا او همـان ی ماهیـت یسـوع )عیسـیحول مسئله ،دیگراسکندریه( و پیروانش از سوی 
 .برگزار نمود ،خداوند است یا طبیعتی بشرگونه دارد
شد و اعتقاد داشت که زمانی بوده که طی آن یسوع موجـود نبـوده آریوس الوهیّت یسوع را منکر می

طور کـه اعتقـاد همان هایش معتقد بوداست و برای او جایگاهی رفیع بین مخلوقات خداوند و آفریده
در حـالی کـه الکسـاندریوس اول )پاپـا  .باشـدی خداونـد میالقدس نیز صُنع و آفریدهداشت که روح

نظـر الکسـاندریوس اول )پاپـا  .نمود که ذات مسیح از خـود ذات خداونـد اسـتاسکندریه( تأکید می
اسکندریه را تایید و آریوس را  ای که تحت فرمان امپراتور کنستانتین که پاپااسکندریه( با رأی گیری

ی نیقیه خودداری کردند که به همراه آریوس به الیرا دو اسقف از امضای بیانیه .غالب شد ،نمودرد می
بـدعت  ،های آریوس سوزانیده شـد و مـذهب و عقایـد آریـوس)بالکان امروزی( تبعید شدند و کتاب
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 .یت دادندنامیده شد و پیروان او را تا امروز لقب دشمنان مسیح

گیری قانون اعتقاد به اولوهیت مطلق برای مسـیح و شـروع ارتبـاط ی شورای اول نیقیه شکلنتیجه
پس از سـه قـرن از تغییـر  .بود ،کلیسا با حاکمیت پس از موجودیت پیدا کردن به عنوان نهادی دینی

دین ـاز جمله ثنویّـت مون آن از هر نظر تفکر کلیسا و اختالط با افکار و ادیان موجود در محیط پیرا
کلیسا به عنوان مرجعی از طرف امپراتور روم شناخته شد و به عنوان ابـزاری  ـسابق کنستانتین رومی

 .«تبدیل گردید ،شودجهت محدود ساختن و از بین بردن هر کسی که در چهارچوب ایمان وارد می
بـا کمـی و طبیعتاً شود شورا روایت میی این که از کلیسا درباره هاییسخن فوق تقریباً با تمام تاریخ

هیچ محقق منصفی از اسناد حمایت کنستانتین از الکسـاندریوس و  ،به نظر من .تطابق دارد ،اختالف
های مسـیحی کـه پس از آن که نیمی از اسـقف ،کندغفلت نمی ،ی تثلیث در مسیحیتتثبیت عقیده

نستانتین تغییر عقیده دادند و کیست کـه ندانـد خویی ککردند بر اثر ترس از درندهآریوس را تایید می
کـرد حتـی اگـر ای بـا مخالفـانش برخـورد میخوییکنستانتین تا چه حد زورگو بود و بـا چـه درنـده

 ،به تاریخ این طاغوتی که مسیحیت منحرف را در اروپا منتشـر سـاخت .ترین افراد به او بودندنزدیک
نمودند نیـز فروگـذار ان و بستگانش که با او مخالفت میکسی که حتی از قتل نزدیک ؛مراجعه نمایید

کننـد پوشند و تصور میآشام چشم میهای امروزی از تاریخ کنستانتین خوندر حالی که اسقف .نکرد
آزادی بـه ارمغـان  ،چه موافقان و چه مخالفـانش ی شوری بود و برای همهکه کنستانتین تابع نتیجه

ی شورا کـافی اسـت هـدف و یوس و حرام دانستن اعتقاد او پس از بیانیهتبعید و آزار و ستم آر ؛آورد
غایت تشکیل این شورا را بشناسیم که همان محکوم کردن آریوس و اعتقاد به مخلوق بودن مسـیح 

 .بود ،نهایت نشر اعتقادات کفرآمیز برای مسیح و این که او خدا است و در
 :متن یونانی )به عربی و از عربی به فارسی((باشد )ترجمه از ی شورا میمتن بیانیه ،این

و  ،یو نامرئ یمرئ یچیزها یپدر قادرِ مطلق و خالق همه ،واحد یما ایمان داریم به خدا»
پدر و جوهر که از ذات  یمولود ،یگانه مولود از پدر ،مسیح پسر خدا یعیس ،به خداوندِ واحد

برابر در  ،که مولود است نه مخلوق ،حق یحق از خدا یخدا ،نور از نور ،خدا از خدا ،است
م شد و انسان نجات ما نزول کرد و مجسّ یما آدمیان و برابرای  کسی که ،ذات با پدر

 ،او همه چیز وجود یافت یبه وسیلهکسی که  ،گردید و زحمت کشید و روز سوم برخاست
مد تا زندگان صعود کرد و خواهد آ هاو به آسمان ؛آنچه در آسمان است و آنچه بر زمین است

گویند که می ی)ایمان داریم( به روح القدس و لعنت باد بر کسان نماید و یو مردگان را داور
)مولود شود( پیش از آنکه وجود یابد »و یا آنکه  «وجود نداشت)کلمه( بود که او  یزمان»

جنس  از ذات یا یو ،کنندمی که اقرار یبه وجود آمد و بر کسان ییا آنکه از نیست ،«نبود
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اینان کسانی  .خدا خلق شده یا قابل تغییر و تبدیل استاز است و یا آنکه پس  یدیگر

 .تکفیرشان نموده است ،هستند که کلیسای جامع
های حاضر برای ادای ایمان به این سوگندنامه قیام نمودند که در این بین دو و تمام اسقف

 .«ان او موافق بودندبودند که با نظر آریوس و همفکر ،نفر و چه بسا بیشتر
 ،آریـوس» :گویـدمی« طبیعـت مسـیح»در کتابش « ی سومشنوده» :گویدپدر ارتودکس در مصر می

 .دانسـتدید و او را مخلوق میتر از پدر میپایین ،کرد و او را در ذاتالهوت بودن مسیح را انکار می
از حکم به ارتداد و دیـوانگی او  حتی پس .های تفکر آریوسی تا حال حاضر نیزّ باقی مانده استریشه

آریوس و طرفدارانش به سبب آزار و اذیـت و سـوء ظـنّ کلیسـای  ،981توسط شورای نیقیه در سال 
 .«مقدّس خاموشی گزیدند

ی مذهب مسـیحی کـه در عـالم مسـیحیت و بـه ی سوم به معتقدین به یَهُوهدر اینجا شنوده طبیعتاً
 معترفین بـه یَهُـوه )لفـظ ؛نمایدشار یافته است اشاره میخصوص در مغرب زمین به شکل وسیعی انت

همـان  ،خداوند در تورات( بسیاری از انحرافات کلیسا را قبول ندارند مانند تثلیـث یـا ایـن کـه کلمـه
این کـه نیمـی از حاضـرین در شـورا نظـر آریـوس را تأییـد  .خداوند است و سایر موارد از این دست

« باشـدالهـوت می ،مسـیح»دلیلی است بر اینکه اعتقاد بـه ایـن کـه کردند یا قبول داشتند خود می
( فقـط مخلـوقی )یسـوع این که مسـیح ؛بدعتی است که در شورای نیقیه تثبیت شده است

این سخنی است که کشیشان نیـز تـا بـه  .است در زمان آریوس منتشر شده بود و طرفدارانی داشت
مطـران -ی مجامع مسکونی مسـیحیب تحقیقی دربارهدر کتا :هایشان معترف هستندامروز در کتاب

 .....دالیل انعقادش -5 :مجمع نیقیه -4....» :بیشوی آمده است
امپراتوری در حـال  ،چرا که به سبب این بدعت ؛بدعت آریوس بود ،اما علت اصلی تشکیل شورا -ب

 ....چند پاره شدن بود
پاره شدن کنستانتین برای جلوگیری از پارهمجمع مسکونی با فرمان امپراتور  ،به سبب بدعت آریوس

آن گونـه کـه اسـقف  .میالدی تشـکیل گردیـد 981اسقف در سال  952امپراتوری تشکیل شد و با 
اسـقف  52 ،کند کـه در ابتـدااتناسیوس که خود از شاهدان و یکی از اعضای مجمع بود یادآوری می

س بودند و بقیه موضع مشخصی نداشـتند کـه ی پدر الکساندریوکنندهاسقف تأیید 88مؤیّد آریوس و 
های سیکوندوس و تیئوناس که به تنهـایی دو اسقف به نام ،اما در نهایت کار شورا .بعداً مشخص شد

ی مجمع که کاهنان به آن پیوسـت کـرده نامهکردند و از نوشتن تاییدیه بر سوگندآریوس را تایید می
فـرد حاضـر در  952های نوشـته ،ر ایام قدّیس ابیفانیوسطرد شدند و د ،ورزیدندخودداری می ،بودند
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مجمع نیقیه در آن زمان بسیاری با آن بنای مخالفت گذاشتند ولی پس از آن در 
 یو تا به امروز در میان مسیحیان هستند کسانی که این عقیده ،تایید و تصویب شد

  .نهندمنحرف را قبول ندارند و به آن گردن نمی

 :خداوند در جسد ظاهر شد

عامل برای اثبات ادعای باطل و  هایی است که علمای غیراین یکی از رساله
ت مطلق در جسد حلول یافته است از آن خود مبنی بر این که الهو یگمراهانه

 :کنندبرداری میبهره
و پروردگار  ،ی ما خداونددهندهی یسوع مسیح به فرمان نجاتپولُس فرستاده 5»

فرزند حقیقی من در ایمان تقدیم  ،به تیموتاؤوس 8ما یسوع مسیح که امید ما است 

                                                                                                          
های آریوس بر سوگندنامه بود و این به برکت شرح قدّیس اتناسیوس بر افتراء .شورا موجود بوده است

ی نامهرسـیدن بـه سـوگند .بینیموسعت بزرگی و عظمت دفاع الکساندریوس در شورا را مـی ،در این
 ....طلبیدنده از ترس و وحشت را میآسان نبود بلکه تالشی آک ،شورا
 ....گذاریآریوس و بدعت :8 :شورای نیقیه -1

در  .سـپری شـد ،ی عالم خط فکری آریوسـی داشـتند و نـه اتناسیوسـیزمانی که در آن تقریباً همه
گاه ایمـان بـه اعتقـاد ی تکیـهآخرین نقطـه ،پاپ روم را عزل کرد و او ،امپراتور ،ای از آن زمانبرهه
هنگامی که پاپ از زندان به مسندش بازگشت بر ایمان آریوسی که پیش از آن رد شده  .وسی بودآری
بـر  ،های مصر که بر ایمان صحیح بودندای بود که جز اتناسیوس و اسقفاین مرحله .معتقد بود ،بود

مـن،  مبارک اسـت قـوم» :فرمایداز این روی جای تعجب ندارد که اشعیای نبی می .آن باقی نماندند
ولی بعدها بسیاری کرسی روم پدر الکساندری را یاری نمودنـد ماننـد پـدران  .(81 :53 :)اشعیا« مصر
 .عصر پدر اتناسیوس که او را یاری کردندهم

ای از مسیحیت به طور کامل در جهان ویران شد و در مقابل طغیـان آریوسـی ذلیـل شـد و نماینـده
های مصری و بر ما اسـت کـه از ندری تبعید شده و اسقفکرسی اسکندریه باقی نماند جز پدر الکسا

مجـامع مسـکونی و  ـمجامع مسکونی مسیحی  .«....های پدرانمان پیروی کنیممانده از گامآثار باقی
 .مطران بیشوی ـها گذاریبدعت
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و رحمت و سالمتی به  فیض ،از طرف خدای پدر و پروردگار ما مسیح عیسی .گرددمی
 (5).«تو باد
 ،خداوند در جسد ظاهر شد و در روح ،و به اجماع بزرگ که سرّ تقوی است 52»

ها را موعظه فرمود و عالم با او تصدیق شد و برای فرشتگان مشهور گردید و امّت
 (8).«ایمان آورد و در شکوه به باال برده شد

صفت ربوبیّت داده است و این صفتی فقط  به عیسی ،اوالً اصحاح اول از رساله
مربیان  زیرا اینها ؛اشکال استبه آن بی است که متصف شدن پیامبر و رسول

شوند و نسبت به از پدری که به آن متصف می ،اند و برای اتصاف به آنمردم
  .سزاوارترند ،گیردمی« رب» اش نامخانواده

فقط با امر خدای سبحان ممکن در اصحاح آمده است که فرستادن  ،عالوه بر این
مأمور بود و فرمان  بنابراین عیسی .است و عیسی مأمور بود )طبق امر خداوند(

داناتر و  ،کرد و این به آن معنا است که خداوند از عیسی برترالهی را اجرا می
به کسی غیر از خود نیاز دارد تا  شود که عیسیبنابراین ثابت می ؛مندتر استقدرت
وگرنه معنا ندارد که وی هم مأمور باشد  ،وجودش را از نقص و کاستی بپیراید یصفحه

کامل مطلق از غیر خود چه  .زیرا چنین چیزی مخالف حکمت است ،و هم کامل مطلق
 ؟!تواند ببنددطرفی می

بعد از تفسیری که ارایه  ،اما از آنچه در همین رساله در اصحاح سوم آمده است
د که ظهور خداوند در جسد دقیقاً مانند ظهور او در تمام عوالم شوفهمیده می ،نمودیم

آری در اینجا  .باشدخلق شده و تجلی او در آن و ظهور خلقت به خدای سبحان می
« پرتو فروزان خدا در ساعیر» زیرا عیسی تمثیل ،ویژگی خاصی برای این کالم است

                                                                                                          
مجمـع  -8 :جلـد ـعهـد قـدیم و جدیـد  -اصـحاح اول -ول پولس بـه تیموتـاؤوسی ارساله - 5

 .قیهای شرکنیسه
مجمـع  -8 :جلـد ـعهـد قـدیم و جدیـد  -اصـحاح سـوم -ول پولس به تیموتاؤوسی ارساله - 8

 .های شرقیکنیسه
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ای و در عین حال او بنده باشدوجه خدا و صورت خدا می ،یعنی او دست خدا ؛باشدمی
بین حقیقت و صورت تفاوت زیادی  .باشدمخلوق است و خدای سبحان و متعال نمی

چیز( فرقی فراوان نهفته  طور که بین شیء و الشیء )چیز و هیچهمان ،وجود دارد
  .است

خداوند در عوالم آفرینش تجلی یافته و در آنها  ،تر بیان داشتمطور که پیشهمان
البته این به آن معنا نیست که وی در اینها حلول  .شته و آنها را بروز داده استظاهر گ

یا برخی از آنها هر چقدر هم که  اندیا این عوالم الهوت مطلق گشته ،کرده است
بتواند الهوت مطلق شود زیرا به هر حال مخلوق است و به  ،نورش عظمت داشته باشد

باالترین مقامی که ممکن است انسان به  .اندمصورت نوری آمیخته با ظلمت باقی می
یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ... :باشدمی ،خدای در خلق شدن ،آن دست یابد

نزدیک است که روغنش روشنی بخشد هر چند آتش به آن نرسیده ) (5)...نُورٍنُّورٌ عَلَى 
گاه به است از خود روشنی بخشد ولی هیچ نزدیک ؛(نوری افزون بر نور دیگر ،باشد

مشتبه  امر بر حضرت ابراهیم ،دهد )به همین دلیل در ابتداخودی خود نور نمی
 .دهدنمی گاه خودش نورولی هیچ (8)(تا خدا حقیقت را به او شناساند ،شد

زمین و آسمان » :در حدیث قدسی از خداوند سبحان و تعالی آمده است که فرمود
 ،یعنی او وجه اهلل و ید اهلل است (9)؛«دارد ،مؤمن من یرا ندارد ولی دل بندهگنجایش م

إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اهللَ یَدُ اهللِ فَوْقَ  :و این معنا در قرآن نیز آمده است
دست  ،کنندمیکنند جز این نیست که با خدا بیعت آنان که با تو بیعت می) (4)أَیْدِیهِمْ 

و ذات ) (1)وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ بْقَىیَوَ و (هایشان استخدا باالی دست

                                                                                                          
 .91 :نور - 5
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 .(ماند)وجه( پروردگار صاحب جالل و اکرام تو است که باقی می
آمده به روشنی  ،تر از تورات و انجیل ارایه شدو این مطلب در متونی که پیش

  .است

 :پسر

 .«فرزندان خدا ،فرزند پدر ،پدر شما ،پدرم» :و انجیل آمده است در تورات
من ویران  ،آنها بنا خواهند نمود :فرمایدمیپروردگار لشکریان اینچنین  ....»
سرزمین آنها سرزمین شرارت و خودشان مردمی که پروردگار تا ابد بر آنها  .سازممی

 ،اینها را به چشم خود دیدید یوقتی شما همه 1 .شوندباشد نامیده میخشمگین می
پدر خود  ،پسر 2 !بزرگی و عظمت خداوند در آن سوی سرحدات اسرائیل باد :گوییدمی

 ،پس اگر من پدر شما هستم ،کندآقای خود را احترام می ،و غالم کندرا احترام می
 ؟وقار حرمت من کجا است ،اگر من آقای شما هستم ؟احترام و کرامت من کجا است

 (5).«ایدحرمت ساختهشما نام مرا بی ،ای کاهنان :ار لشکریان گفتپروردگ
ای  :در آن لحظه روح القدس شادی عظیمی به عیسی بخشید و عیسی گفت 85»
گویم که این چیزها را از خردمندان و تو را سپاس می ،ای خداوند آسمان و زمین ،پدر

زیرا نظر تو اینچنین  ،ای پدرآری  .دانایان پنهان نمودی و برای کودکان آشکار ساختی
 .همه چیز را در اختیار من گذاشته است ،پدر :به شاگردان خود رو کرد و گفت 88 .بود

 ،داند که پسر کیست و همچنین فقط پسر و کسانی که پسر بخواهدفقط پدر می
در خلوت رو به شاگردان خود کرد و به طور و عیسی  89 .دانند پدر کیستمی

 84 .بینندمی ،بینیدا به حال آن چشمانی که آنچه را شما میخوش :خصوصی گفت
بینید ببینند اما ندیدند کردند که آنچه را شما میبدانید انبیا و پادشاهان بسیاری آرزو می
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 (5).«شنوید بشنوند اما نشنیدندچه را شما میو آن
داوند جالل و قوّت را برای خ .پروردگار را ستایش کنید ،ای فرزندان خدا 5»

خداوند را در زینت  .خداوند را به جالل اسم او تمجید نمایید 8 .توصیف نمایید
 (8).«سجده کنید قدوسیت

در آنجا نشست و  .به باالی کوه رفت ،وقتی عیسی جمعیت زیادی را دید»
خوشا به  9 :دهان خود را گشود و به آنها چنین تعلیم داد 8 .شاگردانش به نزد او آمدند

خوشا به حال  4 .ها از آنِ ایشان استزیرا ملکوت آسمان ،ان روحانیحال مسکین
زیرا ایشان  ،خوشا به حال فروتنان 1 .یافتزیرا ایشان تسلی خواهند  ،زدگانماتم

زیرا ایشان سیر  ،خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت 2 .وارثان زمین خواهند شد
خوشا به  2 .ایشان رحمت خواهند یافت زیرا ،کنندگانخوشا به حال رحم 7 .خواهند شد
زیرا  ،کنندگانخوشا به حال صلح 3 .زیرا ایشان خدا را خواهند دید ،دالنحال پاک

خوشا به حال کسانی که در راه عدالت جفا  52 .ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد
خاطر من  خوشحال باشید اگر به 55 .ها از آنِ ایشان استزیرا ملکوت آسمان ،بینندمی

رسانند و به ناحق هر گونه تهمت به شما سازند و به شما جفا میشما را خوار می
بزرگ  هازیرا اجر شما در آسمان ،خوشحال باشید و بسیار خوشی کنید 58 .زنندمی
 (9).«رسانیدندآنها اینچنین به انبیای پیش از شما نیز جفا می ،است

ده و جاهالن را به اشتباه انداخته است و این عباراتی که در تورات یا انجیل آم
تا از فرزند بودن انسان برای خدای ـاند علمای غیرعامل نیز آنها را تأویل نموده

 ،به هیچ وجه و صورتی ـسبحان دم بزنند یا الوهیّت مطلق را برای انسان ادعا کنند
ی فرزند دهکنننفی ،بلکه اینها در مجموع ؛الوهیّت مطلق برای انسان قایل نیست
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با دلی  ،اگر انسان طالب شناخت حقیقی (5).باشندحقیقی بودن برای هر انسانی می
طور که خدای سبحان که او را خلق کرده چنین اراده گشوده به آن التفات کند همان

خدا را  ،پیش از آن که این عبارات را بر زبان آورد بیند که عیسیمی ،فرموده است
یابد که می انصاف بنگرد در یاگر انسان با دیده .کندا حمد میگوید و او رسپاس می

های خدا بر خلقش و کسانی که حجتـاین عبارات بر تمام انبیا و مرسلین و اوصیا 
ترین عارف ،های الهیهر حجتی از حجت .منطبق است ـجانشین او بر زمینش بودند

او و نه دیگری از اهل زمانش افراد زمانش به خداوند است و لذا این مطلب که فقط 
همچنین این مطلب بر او صادق است که  .کندشناسد بر او صدق میخدا را می

شناسد مگر جانشین خدا و حجت الهی را آن گونه که حق معرفتش است کسی نمی
داند که پسر کیست و همچنین فقط فقط پدر می» :خدایی که او را خلق کرده است

 .«دانند پدر کیستمی ،اهدپسر و کسانی که پسر بخو
اش علی بن به وصی این مطلب در سخن پیامبر خدا حضرت محمد

ما عرف اهلل اال أنا و أنت و ما  !یا علی» :آنگاه که فرمود ،آمده است طالبابی
کسی خدا را نشناخت مگر  !ای علی) (8)«عرفنی اال اهلل و انت و ما عرفک اال اهلل و انا

 .(و کسی تو را نشناخت مگر خدا و من ،نشناخت مگر خدا و تو و کسی مرا ،من و تو
همگی عیال خداوند سبحان و  ،همچنین انسان باید این واقعیت را بداند که خلق

طور که پدر بر فرزندانش رحم و مهربانی همان ،متعال هستند و او بر آنها رحمت دارد
که به یگانه فرزندش مهر  تر از مادری استبلکه خداوند به خالیق مهربان .کندمی
ترین خالیق نزد خداوند محبوب قطعاً مخلصین از انبیا و اوصیا و اولیا .ورزدمی

ترند به این که خدای سبحان و متعال برای آنها در این لیوْپس آنها اَ ،سبحان هستند

                                                                                                          
آیا فرزندان حقیقی خداوند  ،شوندها جماعتی با عنوان فرزندان خداوند نامیده میاز آنجا که بعضی - 5

و خدایان هستند تا براساس آن گفته شود که چون در انجیل آورده شده کـه عیسـی فرزنـد خداونـد 
 !تعالی اهلل ؟شوداست دلیل بر الوهیّت و فرزند حقیقی بودن وی برای خدا می

 .581ص  :بصائرالدرجاتمختصر  - 8
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اند چرا که آنها خدای سبحان را اطاعت کرده و نافرمانی ننموده .پدر باشد ،معنی
لذا  ؛نمایدکند و به او احسان و نیکی میطور که فرزند صالح از پدرش اطاعت میانهم

ایشان الهوت مطلق نیستند بلکه  .به این معنا صحیح است که آنها فرزندان خدا باشند
 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ :چرا که شکرگزارند ،اندبندگانی ارجمند و گرامی

منزّه است او  ،و گفتند که خدای رحمان فرزندی اختیار کرده است) (5)عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ 
لَوْ أَرَادَ اهللُ أَنْ یَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا یَخْلُقُ مَا  ،(بلکه آنان بندگانی گرامی هستند

خواست که برای خود فرزندی دا میاگر خ) (8)یَشَاء سُبْحَانَهُ هُوَ اهللُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ 
او  .منزّه است او .گزیدخواست برمیاز میان مخلوقات خود هر چه را که می ،برگیرد

 .(است خدای یکتای قهار
یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى  : و قرآن بیان داشته که ایشان

نوری  ،نی بخشد هر چند آتش به آن نرسیده باشدنزدیک است روغنش روش) نُورٍ 
یعنی تجلی خدا و صورت  ،یعنی اینها خدای در خلق هستند ،(افزون بر نور دیگر

خدا انسان را بر صورت » :طور که در حدیثی از ایشان نقل شده است کههمان ،خدایند
سرانجام خدا ) (4)«صورتنا کشبهنا علی نعمل االنسان و قال اهلل 82» (9)؛«خود آفرید

اینها خدای سبحان و متعال  .(فرمود انسان را بر صورت خود بسازیم که شبیه ما باشد
نگریستن به آنها همان نظر انداختن به خدا است و دیدنشان  ،نتیجه نیستند و در

زیرا ایشان  ،دالنخوشا به حال پاک 2» :در انجیل نیز آمده است .همانند دیدن خدا
زیرا ایشان پسران خدا خوانده  ،کنندگانخوشا به حال صلح 3 .خدا را خواهند دید

 .«خواهند شد
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در ) (5)إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ  * وُجُوهٌ یَوْمَئِذ نَّاضِرَةٌ :یابیدر قرآن همین عبارت را می
 .(کنندهایی هست زیبا و درخشان* که سوی پروردگارشان نظر میآن روز چهره

 :فرمود پیامبر» :نقل کرده است که ایشان فرمود اصلت هروی از امام رض ابو
خدای متعال را زیارت کرده  ،کسی که مرا در زمان حیاتم یا پس از مرگم زیارت کند

کسی که پیامبر را در  .برترین درجات است ،در بهشت و جایگاه پیامبر ،است
به آن  .خدای تبارک و تعالی را زیارت کرده است ،جایگاهش در بهشت زیارت کند

معنای این خبر چیست که روایت  ای فرزند رسول خدا :حضرت عرض کردم
 :فرمود آن حضرت ؟پاداش ال اله اال اهلل نظر به وجه خدای متعال است :کنندمی

لیکن  ،هر که خدای متعال را به وجهی چون وجوه وصف کند کافر است !ای اباصلت
آنها کسانی هستند  ؛باشدمی ی اوهاانبیا و فرستادگان و حجت ،وجه خدای متعال

و خدای  ،شودایشان به سوی خدای بزرگ و دین و معرفتِ او توجه می یکه به وسیله
هر ) وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ  بْقَىیَوَ *فَانٍ  هَایْمَنْ عَلَ کُلُّ :متعال فرموده است

)وجه( پروردگار صاحب جاللت و  چه بر روی زمین است دستخوش فنا است * و ذات
هر ) کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ  :و نیز فرموده است (مانداکرام تو است که باقی می

 (8).«(چیزی نابودشدنی است مگر وجه او
اگر  :بگو) (9)قُلْ إِن کَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِینَ  :فرمایدحق تعالی می

 .(بودممن نخستین پرستندگان می ،بودخدای رحمان را فرزندی می
 َقُلْ إِن کَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِین:  حضرت محمدیعنی 
و او اولین مخلوقی است که خداوند سبحان  ،ترین چیز به خداوند سبحان استنزدیک

خدای سبحان و متعال را پرستش کرده و او نخستین کسی است که  ،و متعال آفریده
تر از بود )که خداوند بسیار متعالیلذا اگر خدای سبحان و متعال را فرزندی می ؛است
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گویند اولین چیزی که از او بود زیرا آنها میمی این فرزند حضرت محمد ،آن است(
گوید من نزدیکترین که می محمد .صادر شده است فرزند یا کلمه بوده است

نگفته است من پسری هستم که از خداوند  ،الیق به خدای سبحان و متعال هستمخ
بلکه گفته است  ،و نگفته است من الهوت مطلق هستم ،امسبحان و متعال جدا شده

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ  :خدا هستم یخدا و پسر بنده یکه من بنده
 ،منزّه است او ،ندی اختیار کرده استو گفتند که خدای رحمان فرز) (5)نَ عِبَادٌ مُّکْرَمُو

 .(بلکه آنان بندگانی گرامی هستند
دقت و  ،جوی خویشوکسی که به دنبال حق و حقیقت است باید در جست

اخالص را قصد کند تا به حقیقت نایل گردد و خود را از خشم خداوند سبحان و متعال 
تَکَادُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ  * لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئًا إِدًّا * وا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًاوَقَالُ :نجات بخشد

وَمَا یَنبَغِی لِلرَّحْمَنِ أَن  * أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا * مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا
هر آینه سخن  *خدای رحمان فرزندی اختیار کرده است  :ندو گفت) (8)یَتَّخِذَ وَلَدًا

بشکافند و زمین باز شود و  هانزدیک است که از این سخن آسمان *اید زشتی آورده
اند * زیرا برای خدای رحمان فرزندی قایل شده *ها فرو افتند و در هم ریزند کوه

 .(خدای رحمان را سزاوار نیست که صاحب فرزندی باشد
های زیر نیز از کتاب توحید با عنوان و متن ؛الحسناحمدسخن سید  پایان

« غیر مرکّب است ،کند خدای یکتای یگانهمتونی از تورات و انجیل که ثابت می»
 :فرمایدمی ایشان :نمایمتر ارایه میمندی بیشبرای بهره

 روشن و محکم و مستدل است و هیچ معنایی ندارد که آنها را به ،این متون
ای تأویل کنیم که با نصوصی که علمای غیرعامل در مفهوم آنها دچار اشتباه و گونه

 ،مردم را به گمراهی کشاندند ،شبهه شدند و با تفسیر غلط و طبق هوا و هوس خویش
  .سازگار باشد

                                                                                                          
 .82 :انبیا - 5
 .38تا  22 :مریم - 8
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 :برخی متون در تورات )عهد قدیم( -1

ها و باالی آن اندر آسم ،پس امروز بدانید و در قلب خود بسپارید که پروردگار»
آن خدا است و به غیر از او خدای  تر ازخدا است و همچنین روی زمین در پایین

 (5).«دیگری وجود ندارد
 (8).«خداوند یکتا است ،خدای ما ،پروردگار ،ای اسرائیل بشنو»
 (9).«و خداوند دیگری همراه من وجود ندارد .من او هستم ،من»
 (4).«نیست ،دایی جز منمن اول هستم و من آخر هستم و خ»
 .به تنهایی ،های آسماندهندهنشر  ،ی هر چیزسازنده ،پروردگار هستم ،من»

 (1).«؟چه کسی با من است .ی زمینگسترنده
خداوندی عادل و  ؟؛آیا من پروردگار نیستم و به غیر از من خدای دیگری نیست»

 (2).«جز من نیست .نجات دهنده
 (7).«؟فریده استآیا ما را خدایی یگانه نیا»
ی بندگی بیرونت کسی که از زمین مصر از خانه ؛خدای تو هستم ،من پروردگار»
 (2).«تو را خدایان دیگری غیر از من نباشد .آورد

                                                                                                          
 .93 :4 :تثنیه - 5
 .4 :2 :تثنیه - 8
 .93 :98 :تثنیه - 9
 .2 :44 :اشعیا - 4
 .84 :44 :اشعیا - 1
 .5 :41 :اشعیا - 2
 .52 :8 :مالکی - 7
 .9و  8 :82 :خروج - 2
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 :برخی متون از اجنیل )عهد جدید( -2

 (5).«به حق گفتی که او خداوند یگانه است و به جز او خدایی نیست»
 (8).«؟شما طالب آن نیستید ،آیدای یکتا میو عزت و شکوهی که از جانب خد»

 :اندهایی که همراه انجیل کردهمتونی از رساله

 (9).«زیرا خدا یگانه است»
 (4).«و خدای دیگری نیست به جز یگانه»
 (1).«ولی خداوند یگانه است»
 (2).«شودزیرا او خدای یگانه یافت می»
 (7).«!کنینیکو می ،تو ایمان داری که خدا واحد است»

                                                                                                          
 .89 :58 :مرقس - 5
 .44 :1 :یوحنا - 8
 .92 :9 :رومیان - 9
 .4 :2 :اول کورنتوس - 4
 .82 :9 :غالطیان - 1
 .1 :9 :اول تیموتائوس - 2
 .53 :8 :یعقوب - 7





 (0)2پیوست 

 انجیل یهودا

برخی از کشاورزان مصری در یکی از  ،گذشتهقرن هفتاد  یدههاوایل در 
ی خطی نسخه ،جنوب قاهره یکیلومتر 922در تقریباً « منیا»روستاهای استان 

از  و پس را کشف کردند به زبان قِبطی نوشته بود که روی پاپیروس« انجیل یهودا»
دست به دست شد تا به دست  ین تاجران آثار باستانیخطی بی این نسخه ،آن

انجیل »به این ترتیب آوری آن کردند و به جمعدانشمندانی که اقدام  ؛دانشمندان رسید
 .به وجود آمد« یهودا

به اتمام  8221این سند از زبان قِبطی به زبان انگلیسی در پایان سالبرگردان 
 یروزنامه جایی که ؛شدرونمایی دان برگراین  (8)8222آوریل سال  2و در رسید 
نقاب  (9)«المللی جغرافیا انجمن بین»کرد که  ماعال 8222آوریل  7نگتن تایمز در واش

به  هایی برداشته است که تاریخ آنانجیلیا های باستانی ی دست نوشتهاز چهره
 .گرددمی بازقرن سوم میالدی ابتدای 
انجمـن نشـنال » ،نوشـتار خطـیایـن ی و ترجمـهحفـظ  ،جهت مستندسـازیبه 

انسـتیتوی »و  (1)«ماسـیناسهنرهـای باسـتانی موسسـه »همکـاری  با (4)«جئوگرافی
ر کـه یکـی از زبا همکاری دانشمند سوئیسـی رودلـف کـا (2)«یتکتشافات تاریخی وِا

                                                                                                          
اسناد مختصری از اکتشاف و قطعی شدن انجیل یهودا و برخی از سخنان دانشمندان  ،این پیوست -5

 .بردارد )گردآورنده( آن را در یمسیحی درباره
 .ش )مترجم( .هـ  5921فروردین  57 -8
9- National Geography 

4- The National Geography Society 
1- Maecenas Foundation for Ancient Art 
2- Waitt Institute for Historical Discovery 
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ــرین بزرگ ــای قبطــی اســتدانشــمندان پژوهشت ــه ا ،ه ــدام ب ــتردادق ــتن ،اس  ،نوش
  .خطی نمودندی نسخهموجود در متن  یبرداری و ترجمهنسخه

 و مشـخصمستندسـازی قدام بـه ا ،انهای علمی و متخصصتأهیدر همین حین 
 :دقت نمودندباالترین متدها و ابزار و ادوات با با جدیدترین  عمر آنکردن 

 :کاغذ این سندعمر تعیین برای  آزمایش کربن

تاکسون آریزونا در انشگاه را در دها این نمونههایی از پاپیروس گرفته شد و نمونه
و به این نتیجه رسیدند که تاریخ  قرار دادند( 54پرتوزا )کربن آزمایشات کربن معرض 

مدیر  (5)«تیم جول»که به طوری  ؛گرددمی ی بازمیالد 942تا 882به سند خطی 
 (8)«ینگزهودگرِگ »های علمی عمر در آریزونا و متخصص پژوهش تعیینِ  آزمایشاتِ 

 .ا به صراحت اعالم نمودنداین مطلب ر
 :جوهربررسی 

با استفاده از میکروسکوپ جوهر بررسی مرجع رسمی در  (9)کرونی مکسسهمؤ
تطابق انجام آزمایش اقدام به  transmission electron microscopy temالکترونی 
نمود و گزارش  شدها استفاده میهایی از جوهری که در نوشتن انجیلنمونهبا جوهر 

د را از تطابق داشتن عناصر و ترکیبات این جوهر با عناصری که برای ساختن خو
های تجزیه و تحلیل .کرداعالم  ،جوهر در قرون سوم و چهارم شناخته شده بود

صورت گرفت مشخص نمود که این  (4)«سنجی رامانطیف»دیگری که با استفاده از 
شد وم میالدی استفاده میشامل ترکیبات زرد رنگی که در جوهرهای قرن س ،جوهر

                                                                                                          
5- Tim Jull 

8- Greg Hodings 

9-  mccrone associates 

4- Raman spectroscopy 
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 .باشدنیز می

 :طیفیفرا برداریآزمایش تصویر

در های دیگری از این سند بر روی نمونهتصویربرداری فراطیفی های آزمایش
تحقیقاتی که و به انجام رسید نگ سویس اآزمایشگاه فراطیفی دانشگاه برینگهام ی

که این کرد بود مشخص روی گیاه پاپیروسی که انجیل یهودا روی آن نوشته شده 
 ،گویندهای قدیمی پاسخ میها به همان صورتی که پاپیروسپاپیروس به آزمایش

متن صورت که بر روی مواد یا  یهمچنین از نتایج آزمایشات دیگر .دهدپاسخ می
قرن  همصری است که تاریخش ب دارِسندی اصالت ،که این سندشد مشخص  ،گرفت

 .گرددمی سوم یا چهارم میالدی باز

 :انجیل یهودا یو معنای یسیاق متنسبک و بررسی 

 انجیل یِ یمعنا و یمتن سیاقسبک و قدام به بررسی سه تن از دانشمندان بزرگ ا
ت أو رئیس هیژنو استاد پیشین دانشگاه  رزمُورِّخ رودلف کا ،اینان .یهودا نمودند

 ،ست آوردندبه دم  5341سال در که در نجع حمادیِ مصر اسناد خطی  یترجمه
اورنج های انجیلی در دانشگاه چاپمن انشمند متخصص در پژوهشد ،مارفن مایر

« مسیحیت مصری»های قبطی استاد متخصص در پژوهش و استیون امیل ،کالیفرنیا
نظر دارند که مفاهیم الهوتی و  این دانشمندان اتفاق .بودنددر دانشگاه مونستر آلمان 

 ،دنداربر در نجع حمادیهای همانند آنچه دست نوشته ،این انجیلهای لغوی ترکیب
حمادی  و متونی که در نجعنوشتارهای خطی از بزرگ  یتاریخِ این مجموعه .هستند

به نگارش درآمده در آن  رسد که انجیل یهوداهمان دوران و تاریخی میبه  ،کشف شد
 .است
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 :وشتهدست ناین نگارش ی نحوهخط و  (5)پالئوگرافیتحلیل تجزیه و 

به تحلیل  ،های قِبطی در دانشگاه مونستر آلماناستاد پژوهش ،امیل استیون
اطالعات زیر و  ی انجیل یهودا پرداختی نگارش دست نوشتهنحوهخط و پالئوگرافی 

به واقع  ،ی انجیل یهودای نگارش دست نوشتهنحوه» :را در مورد این سند ارایه داد
 .«اندازدهای نجع حمادی میتهدست نوشها و مرا به یاد نگاشته

قدیمی و های دست نوشته که کندتصریح میای نکتهبه چنین در حالی او 
اشاره  ،صورت پذیرفته است نجع حمادی یدر منطقهشان که اکتشافمشهوری 

تواند نمی این زماندر هیچ جاعلی نماید که میبیان طور که امیل نیز همان .نمایدمی
جاعلی بتواند اقدام به جعل یا اینکه برای » :کندجعل یا برداری هرا نسخسندی چنین 

را در اختیار پاپیروس ی اصلی نه تنها الزم است که او ماده ،کند یسندساختن چنین 
که این به سادگی داشتن هر پاپیروسی نیست بلکه باید پاپیروسی کهن ـداشته باشد 

کهنی که و خط قبطی سبک نگارش  چگونه بداندباید  اوبه عالوه » :افزایدو می «باشد
 با توجه به اینکه دانشمندان ؛را تقلید کندشده است در آن دوران کهن استفاده می

 .«نادر هستنداندک و بسیار های قبطی پژوهشی متخصص در زمینه
متنی به زبان قبطی به وجود او باید همچنین » :دهدادامه میچنین و امیل این
ید توجه داشت با ؛باشدنیز کننده  و قانع ،قبطی صحیحاسلوب زبان و  نظربیاورد که از 

تر از به چنین کاری اقدام کنند کمتوانند میکه  یتعداد دانشمندان متخصص که
 .«بخوانندرا توانند زبان قبطی دانشمندانی است که می

 (8):انجیل یهودا است یدرباره مسیحیعلمای برخی از تصریحات  هااین
انجیل » :گویدمی ،جمعیت جغرافیایی وطنیاجرایی قائم مقام رئیس  ،ارسیاری گتیِ

سال های کهن طی شصت دست نوشته کتشافات تاریخی دینیِترین ایهودا از مهم

                                                                                                          
5- Palaeography: )دانش قرائت خطوط باستانی )مترجم. 
 http://www.religioustolerance.org/gospj4.htm :به تارنمای مقابل مراجعه کنید -8
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برای  هاای از آزمایشمجموعه .باشدمی ،ذکر نشده است مقدّسکه در کتاب گذشته 
تجزیه و تحلیل جوهر مورد  ،نگاریاز جمله اشعه .شده استپیاده اثبات صحت آن 

ادامه گارسیا  .«اسلوب زبانیتحلیل متن و تجزیه و و  ،نگاری فراطیفیصویرت ،استفاده
از ادبیات مسیحی قدیم  حقیقی یعملکه بودن آن  صحیحبرای اطمینان از » :دهدمی
 .«باشدابوکریفا )متون تورات و انجیل( میوع از ن

های تعدادی از کتابشهیر  ین و نویسندهاستاد دانشگاه پرینستو ،گلزلن باه
دین ی تجانس افسانه کتشافاتاین ا» :گویدسخنانش میمعروف مسیحی در یکی از 

 ،اولیههای مسیحی کند که چگونه جریانو حقیقتاً آشکار میدهد بر باد میمسیحی را 
 .«اندبودهنشین دلمتنوّع و 

 که یک میلیون دالر به انجمن ،ویت کتشافات تاریخیِ ار بنیان اذگانیبن ،د ویتتِ
محافظت کنند  گردانند و از آن جیل یهودا را بازجغرافیا هدیه داده است تا ان المللی بین
مطالب بسیاری از روزهای » :گویدمی ،آن را سند خطی در دسترس عموم قرار دهندو 

موضوع ن ای .نمودیمکنکاش  دانستم تا اینکه در این اکتشافیآغازین مسیحیت نم
 ،را زیر سوال قرار دهیترجمه و توضیح  دتوانیمیشما  .استنشین دلبسیار  برای من

 .«جعلی یا ساختگی است انجیل یهوداگفته شود که اما از محاالت است 
شخصیت از  ،دانشگاه هاروارد الهوت یاستاد دانشکده ،کنج .ن لانم کارخاما 
یهودای اسخریوطی  دهد که اواحتمال میپرسد و در انجیل یهودا میموجود یهودای 
کشیده صلیب  بهتواند کسی باشد که میو  بخشرهاییاو یک بلکه  ؛نباشدکار خیانت
یک یا  ؟خائن استیک آیا او » :گویدیهودا می یدربارهاو  .باشدشده 
 .«؟....بخشرهایی

ن کنج رهمان کاری را انجام دهند که کا علمای کلیسا حداقلبود که تر شایسته
باقی بگذارند که یهودای مصلوب در انجیل را حداقل چنین احتمالی و  ؛انجام داده است

ای برایشان احتمال دریچهتا این  ؛باشدیهودای خائن غیر از دیگری شخص  ،یهودا
خیاالت و به جای اینکه  ؛ای علمی فرا بخواندباشد که آنها را به تحقیق و طرح مسأله

و روشن است که این  ،انجیل یهودا قرار دهندنپذیرفتن هی برای پندارهایشان را توجی
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 .داری علمی استبه دور از شأن و امانت یروش ،رویکرد



 4پیوست 

 (5)سنگ زاویهو  شدن دادر بیان  ف

ی دین خدا تقریباً یک موضوع است که خداوند آفرینش انسانی زمینی را با آن همه
ای من در زمین خلیفه) جَاعِلٌ فِی األَرْضِ خَلِیفَةً  إِنِّیآغاز نمود و خدای تعالی با 

فاتحه است و فاتحه  یقرآن جملگی در سوره .به آن اشاره فرموده است (دهمقرار می
 .است در نقطه و آن نقطه علی« باء» و« باء» در بسمله و بسمله در

 !؟چیست و امیرالمؤمنین علی .«من آن نقطه هستم» :فرمایدمی امیرالمؤمنین
بنابراین نقطه و باء و بسمله و فاتحه  ؟!باشدجز اینکه ایشان جانشین خدا بر زمینش می

قرآن و دین تماماً  .و قرآن و دین همگی عبارتند از همان جانشین خدا در زمینش
همان عهد و پیمانی است که از بندگان بر اطاعت جانشینان الهی گرفته شده است و 

اس یا حجراالسود یا سنگ بنا یا سنگ جدا شده از حضرت خدا آن را در حجر االس
این  .برای منهدم ساختن حاکمیت شیطان و طاغوت به ودیعه نهاده است محمد

 .سنگ در کتب آسمانی و در روایات یاد شده است

 ،قریش آن گاه که بر سر کسی که سنگ را بردارد با هم دچار اختالف شدند
همی اشاره دارد و به همین جهت در مورد کسی که دانستند این سنگ به موضوع ممی

خواست و مشیّت خدا آن  .دستگی شدند دچار اختالف و چند ،قرار بود حامل آن باشد
دارد و در جایش قرار می کسی باشد که آن سنگ را بر بود که حضرت محمد

به  خدای سبحان آن بود که قائمِ یاشاره ؛الهی به سرانجام رسد یدهد تا نشانهمی

                                                                                                          
که این پرسش و پاسخش در  ،به یک پرسش استاحمدالحسن پیوست متن پاسخ سید  این -5

به طور کامل آمده و در اینجا برای  4امواج ـ جلد  بستر بر روشنگر هایکتاب توحید و کتاب پاسخ
 .مند شدن به اختصار بیان شده استبهره
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ای که خدا عهد و میثاق را در آن به ودیعه نهاده است و این سنگ به او حق و بنده
  .گرددخارج می ،که سنگ را حمل کرده بود از محمد ،کنداشاره می

قریش در » :نقل شده است که فرمود از سعید بن عبداهلل اعرج از ابی عبداهلل
که خواستند آن را بنا کنند نیرویی بین هنگامی  .جاهلیت خانه )کعبه( را ویران کردند

از بین هر  :هایشان انداخت تا این که کسی از آنها گفتآنها و آن بود که ترس در دل
ترین مال را دارد بیاید و مالی که از طریق قطع رَحِم یا از مردی که پاک ،یک از شما

ساخت بنا از بین  چنین کردند و مانع بین آنها و .نیاورد ،طریق حرام کسب کرده باشد
با یکدیگر  .االسود رسیدندا کردن آن نمودند تا به موضع حجرشروع به بن .رفت

نمودند که چه کسی حجر االسود را در جایگاهش قرار دهد تا جایی که مشاجره می
در نهایت حُکم کردند اولین کسی که از درِ  .نزدیک بود شرّی واقع شود )نزاع شود(

هنگامی که  .وارد شد رسول اهلل .این کار را انجام دهد ،الحرام داخل شود مسجد
سپس سنگ را میان آن نهاد و پس از آن  ،دستور داد پیراهنی پهن شود ،وارد شد

آن  سپس رسول اکرم .های آن را گرفتند و بلندش نمودندنمایندگان قبایل گوشه
 او به خصوصرا برداشت و در جایگاهش قرار داد و )این گونه( خداوند آن را م

 (5).«گردانید
ای است بر این کـه حجراالسود را حمل نمود و این اشاره پس حضرت محمد

از حضـرت  ،ی خطـا و حامـل پـرچم سـیاه کـه بـه آن اشـاره داردکننـدهقائم و حمل
کسی اسـت کـه او را در صـلب  و نیز حضرت محمد ،خارج خواهد شد محمد

به ودیعه نهاده شده اسـت و لـذا  تر محمدزیرا او در فاطمه دخ ؛کندخود حمل می
 .باشدمی پیامبر خدا حضرت محمد ،ی واقعی خطاحمل کننده

به گناه  ،اما رنگ سیاهی که خداوند خواسته است تا این سنگ را با آن بپوشاند
تا شاید در حالی  ،کندهایشان را به آنها یادآوری میبندگان اشاره دارد و خطاها و اشتباه
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همان رنگ سیاهِ  ،این رنگ .خدا هستند توبه کنند و آمرزش بخواهند یانهکه در خ
های سیاه به سنگ اشاره دارد و سنگ هم به آن اشاره پرچم ؛پرچمِ حقِّ قائم است

با گناه و خطای نقض عهد و میثاقی که از خلق در  ،کند و این دو با رنگ سیاه خودمی
ه حامل این خطا و حامل پرچم سیاهی که و همچنین به رنجی ک ،عالم ذرّ گرفته شد

ای که به بنده ؛نماینداشاره می ،کشدبر دوش می ،کندبه این خطا و گناه اشاره می
همان حجراالسود و همان قائم آل محمد  ،او ؛نوشتن این عهد و پیمان موکّل شد

  .است
بارک فدا شدن که در دین الهی و در طول مسیر یکتای م یو این سنگ با مسئله

چون از سوی یگانه آمده  ؛چرا که دین خدا یکی است ؛ارتباط دارد ،این دین وجود دارد
تجلی یافت و  ترین صورت در حسینو فداکاری و ایثار در اسالم با روشن ،است

این موضوع را  .با اسماعیل متجلّی گشت قبل از اسالم نیز در دین حنیف ابراهیم
و همچنین در دین یهود دین  ؛یابیمز مینی در عبداهلل پدر حضرت محمد

و در مسیحیت با مصلوب )به صلیب کشیده شده(  در یحیی پسر زکریا ،موسی
خود  ،کنند که مصلوبصرف نظر از این که نصاری گمان می ؛گر شده استجلوه

آنها اعتقاد دارند که فردِ به دار آویخته شده همان بر دوش  ؛بوده است عیسی
چنین اعتقادی اگر چه دستخوش تحریف شده است ولی به آن  .است ی گناهکشنده

ای در دین خدای سبحان که این معنا نیست که کامالً پوچ باشد و هیچ اصل و ریشه
در  ،بلکه بسیاری از عقاید منحرف ؛ندشته باشد ،اعتقاد از آن انحراف یافته است

آن  ،علمای گمراه غیرعامل حقیقت مستند به مبدأ دینی است و خاستگاه دینی دارد که
این  .اندریزی کردهو عقیده فاسدی بر مبنای آن پایه منحرف ساخته ،را به دست گرفته

شوند تا امت را جملگی های خود را متحمل میقضیه که پیامبران برخی خطاهای امّت
 به عنوان .پایه و اساس نیستدر دین خدا وجود دارد و بی ،به سوی خداوند سیر دهند

رنج و زحمت مضاعفی را  یابی که موسیمثال شما با مراجعه به متون تورات درمی
 حضرت محمد .شوندشود هنگامی که قومش خطاهایی را مرتکب میمتحمل می

لِیَغْفِرَ لَکَ اهللُ مَا  :فرمایدخداوند متعال می .شودنیز خطاهای مؤمنین را متحمل می
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تا خداوند ) (5)خَّرَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکَ وَیَهْدِیَکَ صِرَاطًا مُّسْتَقِیمًاتَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تَأَ
گناه تو را آنچه پیش از این بود و آنچه پس از این باشد برای تو بیامرزد و نعمت خود 

 .(را بر تو تمام کند و تو را به صراط مستقیم راه نماید
گیرد و خداوند آنها ان امت را بر دوش میتفسیر ظاهری آیه چنین است که او گناه

به  :از عمر بن یزید بیاع سابری نقل شده است که گفت .آمرزدرا برای او می
سؤال  لِیَغْفِرَ لَکَ اهللُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ  یآیه یدرباره عبداهلل ابو

معصیتی نکرد ولی  یپیامبر معصیتی نداشت و اراده» :فرمود حضرت .کردم
 .«سپس آنها را برای او آمرزید ،خداوند گناهان شیعیان را بر او تحمیل فرمود

شوند به این معنا نیست که هایشان را متحمل میگناهان امت ،اینکه فرستادگان
متحمل  ،میرندآنها گناهِ نقض عهد و پیمانِ منکرین جانشین خدا را که بر این انکار می

گیرند که از یادآوری این عهد و پیمان آنها گناه کسی را بر دوش میشوند بلکه می
به عالوه  .نقض عهد نموده است ،غفلت ورزیده و مدت زمانی در این زندگی دنیوی

شوند به این مفهوم نیست که هایشان را متحمل میاین که فرستادگان گناهان امت
شوند بلکه به این معنا است که خود اهل گناه و معصیت می ،هایشانآنها به جای امت

آنها بارهایی اضافی و زحمت و مشقت بیشتری در تبلیغ رساالت خود در این دنیا برای 
گیرد خود آنها صورت می یطبیعتاً با اراده ،گیرند که این موضوعمردم بر دوش می

آید که یک پدر چه بسیار پیش می .نمایندزیرا خودشان چنین چیزی را درخواست می
گیرد هر کاری و اشتباه فرزندانش را بر عهده میپیامدهای خالف ،سوزمهربان و دل

و حتی گاهی  ،چند ممکن است این کار زحمت و مشتق برای او در پی داشته باشد
طور وضعیت ها و کشته شدن در راه خدا را برای او رقم بزند هماناوقات رنج

است که پدر چشم امید دارد که در و این از آن رو  ،نیز همین گونه است حسین
آورند مگر چه بسا که بسیاری عهد را به خاطر نمی .فرزندانش اصالح شوند ،نهایت کار
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شود آن گاه که خون پدرشان یعنی ولّی خدا بر زمین ریخته شود و این کار عاملی می
که  حسینبینیم که امام از این رو می .بر این که آنها عهد و پیمان را به یاد آورند

حج  ،ی بسیاری از خالیق قرار دهدخداوند اراده فرمود تا او را سببی برای یادآوری عده
 .گیرددر پیش می ،شودکند و مسیری را که به مکان ذبح شدنش منتهی میرا رها می

دار تبیین آن عهده موضوعی است که ائمه ،اما ارتباط سنگ با گناه آدم
ممکن است  ،ه بنا بر علتی که خداوند سبحان اراده فرمودههر چند این مسئل ،اندشده

 یهمچنین تبیین رابطه ائمه .چند صباحی در گذشته بر مردم پوشیده مانده باشد
با  پیامبر خدا حضرت محمد .اندسنگ با گناهان خلق را نیز بر عهده گرفته

را تشریح  این موضوع ـیعنی هنگامی که سنگ را بوسیدـترین بیان عملی واضح
بیانی برای کسانی است که بصیرت دارند و کارهای  ،فرموده است و البته این عمل

نه همانند  ،یابنددرمی ،کندرا که حکیم است و حکیمانه عمل می حضرت محمد
 داند چرا پیامبر خدا حضرت محمدگوید نمیعمر بن خطاب که به صراحت می

گوید که نفس و حقیقتش بوسیدن سنگ می پردهوی کامالً بی !سنگ را بوسیده است
دهد که دیده است پیامبر خدا تابد ولی فقط از این رو تن به این کار میرا برنمی

عمر  .این کار را در حضور هزاران نفر از مسلمانان انجام داده است حضرت محمد
 .استکند که جانشین او تواند با آن حضرت مخالفت ورزد زیرا ادعا میبن خطاب نمی

داند و از روی اکراه و اجبار آن عمل را انجام را سفیهانه می او کار حضرت محمد
 :اندبخاری و مسلم و احمد روایت کرده ؟!ای استآخر این چه مکر و حیله .دهدمی
دانم که تو فقط سنگ هستی و من می :عمر به سوی حجر آمد و آن را بوسید و گفت»

تو را  و اگر ندیده بودم که رسول خدا ،آوریبار مینه سودی داری و نه زیانی به 
 .«بوسیدمتو را نمی ،بوسیدمی

عمر را دیدم که » :گویدکند که میاحمد با سند خودش از سوید بن غفله روایت می
رسانی و دانم که تو سنگی هستی که نه زیانی میمن می :گفتبوسید و میحجر را می
 .«داشتم که تو را بسیار گرامی میرا دیدولی ابالقاسم ،نه سودی

و  رتصریح کرد که از این کار بیزا ،بنابراین عمر بن خطاب وقتی حجر را بوسید
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شمارد در حالی که او شاهدی بر بندگان متنفر است و این سنگ را خوار و سبک می
ن بَنِی آدَمَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِ  :باشدبر عهد و میثاق گرفته شده از آنان در عالم ذرّ می

مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّکُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ 
را  انشانآدم فرزند یو پروردگار تو از پشت بن) (5)یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ

 ؟ستمیمن پروردگارتان ن ایآ :دیآنان را بر خودشان گواه گرفت و پرس آورد و رونیب
 .(میخبر بودیکه ما از آن ب دیینگو امتیتا در روز ق میدهیم یگواه ،یآر :گفتند

به  ،فهمندهایی دارند که با آن میای آشکار برای کسانی است که دلو این اشاره
ه شده است و در نتیجه نفسِ وی از منکر عهد و پیمان گرفت ،این که عمر بن خطاب
کوشد این واقعیت را که حَجَر عمر می ،در نتیجه .ر استجِزَنْسنگِ شاهد بیزار و مُ

سنگِ اساس و حجر االسود را با  ،پس سنگِ شاهد ،شاهد حقیقی است انکار کند
از  .دهدمخاطب قرار می« رسانی و نه سودیدانم که تو نه زیانی میمن می»عبارتِ 

 پیامبر خدا حضرت محمد ،در همین موضع ،نجا که مردمی که گرداگر عمر بودندآ
داشت و نسبت به آن اهتمام فراوانی را دیده بودند که این سنگ را بسیار گرامی می

حتی خود آنها تقدیس و اهتمام به  ،کردبوسید و بر آن سجده میورزید و آن را میمی
لذا عمر پس انجام آن  ،به ارث برده بودند این سنگ را از دین حنیف ابراهیم

پس از آن که عمر بوسیدن  ؟ولی چه حاصل ،درصدد جبران سخنش برآمد ،عمل
بوسیدن آن  ،رساند و نه زیانی داردخردی خواند چرا که نه سودی میحجراالسود را بی

را  خواست حجراالسودفارغ از هر نوع حکمتی است و لذا عمر با گفتار و کردار خود می
 یاهمیت جلوه دهد و شاهد بودن آن را منتفی سازد و بوسهنادیده بگیرد و آن را بی

نامفهوم و  ،گزاری حضرت بر آن را موضوعی مبهمبر حجر و سجده پیامبر خدا
رساند و االسود نه زیانی می واقعیت آن است که اگر حجر .عاری از حکمت جلوه دهد

بود که هرگز چنین نیست خالی از حکمت می خدا کار پیامبر ،نه سودی به بار دارد
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اگر این سنگ  ،معنا و حکمتی در بر داشته باشد و امکان ندارد که عمل پیامبر خدا
بنابراین خواست و  .بودبه اذن خدا و با حول و قوت الهی خالی از سود و زیان می

موکّل به عهد و ی مشیّت الهی بر آن بود که آنچه را که عمر نسبت به حجر یا بنده
سبحان اهلل آدمی  .برمال سازد ،داشتدر دلش نهفته می پیمان یا قائم آل محمد

اش های گفتاریدارد مگر این که خداوند آن را در لغزشنیّت سوئی در دل پنهان نمی
  .گرداندپدیدار می

بیان اهمیت حجراالسود و ارزش و فضلیت آن را با  پیامبر خدا حضرت محمد
آن را بوسید و  و کردار خود بر عهده گرفت و همین بس که بدانی پیامبر خدا گفتار

بر هیچ  ،جز بر حجراالسود و این در حالی است که پیامبر خدا ،بر آن سجده کرد
عظمت و اهمیت این موضوع تا آن جا رسید که  .جای دیگر کعبه سجده ننموده است

و لمس( کنید چون او دست خدا بین  رکن را استالم )ببوسید» :فرمود پیامبر خدا
 یای که با بندهمانند مصافحه ،کندبندگانش است که با آن با مخلوقاتش مصافحه می

کنند و آن سنگ نسبت به کسانی که او را لمس می ،کندخود می یخود و یا با پناهنده
ق بوسند در روز قیامت شهادت به برخورد و مالقات و وفای به عهد و میثاو می
 (5).«دهدمی

 .حجراالسود است زیرا این سنگ در آن کار گذاشته شده است ،منظور از رکن
در بیان اهمیت سنگ را با گفتار و کردار خود ادامه  پیامبر خدا ینیز شیوه ائمه

حامل کتاب عهد و پیمان است و این که آدم چهل روز  ،دادند و بیان داشتند که سنگ
واری نزدیک سنگ برپا کرد تا گناهش در نقض عهد گریست و مجلس گریه و سوگ

و ) (8)دْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًاوَلَقَ :مورد بخشش قرار گیرد
 .(و شکیبایش نیافتیم ،ما پیش از این با آدم پیمان بستیم ولی فراموش کرد

شان بود ولی در زمین به سبب گناهان این سنگ در ابتدا مرواریدی درشت و درخ
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( بارها پیش روی اصحاب این کلمات و اعمال مبارکی که )ائمه .سیاه شد ،بندگان
همگی تأکید و بیان اهمیت حجراالسود است و این که حجر با  ،اندخود تکرار نموده

 گناه نخستین و بلکه با تمام گناهانی که در طول مسیر انسانیّت بر روی این زمین
 ....ارتباط دارد ،گیردصورت می

خدا شد و کارش را با حجر آغاز کرد و  یوارد خانه و پیامبر خدا حضرت محمد
خدا استالم  یبه آن خاتمه داد و به اصحابش نیز دستور داد که آخرین کار آنها در خانه

حتی استالم حجر در هر طواف مستحب است و لمس  .)لمس و بوسیدن( حجر باشد
پیامبر خدا حضرت  .شودجر باعث آمرزش گناهان و ریزش خطاها میکردن ح

پیشانی بر آن  ،االسود سجده گزارد و پس از آن که سنگ را بوسید بر حجر محمد
ی ترین چیز در خانهمهم ،توان دریافت جز این که حجر االسوداز اینها چه می .نهاد

 ؟خدا باشد
 رسول خدا» :فرمود صادق امروایت شده است که ام سنان بن عبداهلل از

اش به او پس برای هر کسی که وارد اسالم شده است و نوشته .حج را بیان فرمود
که خواند می ی حج نمود و آنها را نیز به آن فرااراده خدا نوشت که رسول ،رسدمی

رسید رو به  مسجد به درب وقتی پس ....حج را به جا آورد ،هر کسی در توانش هست
 حمد را خداوند ؛دربِ بنی شیبه بود( ،گوید که آن دربه نمود )و ابن سنان میسوی کع

 سوی حجر به سپس .فرستاد درود ابراهیم پدرش بر ثنا گفت و  را او و نمود ستایش و
 نماز ابراهیم دو رکعت مقام نمود پشت طواف وقتی خانه را .استالم نمود را آن و آمد

سودمند و  تو علم از ،خداوندا :فرمود سپس ،وشیدن آن از و شد و داخل زمزم خواند
 حالی که در پیامبر  .نمایممی بیماری را مسئلت و درد هر از شفا و روزی گشاده

 عهد آخرین :فرمود یارانش به سپس .کعبه بود این جمالت را بیان فرمود رویروبه
 به  نمود و  را استالم آن سپس .باشد استالم )لمس و بوسیدن( حجر کعبه به شما
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 (5).«شد خارج صفا سوی
را دیدم که بر  یامبر خداپ» :بیهقی از ابن عباس روایت کرده است که گفت

 .«سنگ سجده نمود
دو  موضوع بسیار مهمی که نباید از آن غافل شد این است که پیامبر خدا

در مقام  و ائمه مقام ابراهیم را در طواف سنّت نهاد و پیامبر خدا رکعت در
 ،بایستد که برای نماز در مقام ابراهیمکسی  .گزاردندنماز می راهیماب

گیرد و این به وضوح کامل بر قرار می اشاالسود مقابل او و در جهت قبله حجر
یا حجراالسود داللت  یا یوسف آل محمد بر قائم آل محمد ی زیرانطباق آیه

ى رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَباً وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ إِذ قالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یا أَبَتِ إِنِّ :دارد
در خواب یازده ستاره و  ،ای پدر :آنگاه که یوسف به پدرش گفت) (8)لِى ساجِدِین

 .(کنندام میدیدم که سجده ؛خورشید و ماه دیدم
 ،کردم تأویل تر معنی این سجده را هنگامی که این آیه را بر امام مهدیپیش

بیان نمودم ولی سجده در اینجا به هنگام تأویل آن بر قائم برای فاطمه و سرّ به ودیعه 
باشد درست مانند این که سجده برای کعبه و حجراالسودِ نهاده نهاده شده در او می

و یازده  علی ،است و ماه بنابراین در اینجا خورشید محمد ؛شده در آن است
 ،حسن» :باشند که عبارتند ازمی و فاطمه ندان علیاز فرز ستاره نیز ائمه

آنها  یو سجده« حسن و محمد ،علی ،محمد ،علی ،موسی ،جعفر ،محمد ،علی ،حسین
به این معنا است که آنها برای قائم و برای برپایی عدل و دادخواهی از مظلوم 

که خداوند خلق به ویژه برای احقاق حق آن بانویی که از زمانی  ؛کنندسازی میزمینه
ترین مظلومیت صاحب نخستین و عظیم ،گاه که قیامت برپا شودرا آفرید تا آن

 .باشدمی
گزاری سایر خالیق یعنی کسانی که سجده کردن به کعبه و به دنبال آن اما سجده
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ای آشکار بر این است که آنها اشاره ،سجده کردن به حجر االسود بر آنها واجب است
خدای تعالی  !چه بخواهند و چه نخواهند ،کنندسازی میزمینههمگی برای قائم 

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اهللَ یَسْجُدُ لَهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ  :فرمایدمی
رٌ حَقَّ عَلَیْهِ الْعَذَابُ وَمَن وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَکَثِیرٌ مِّنَ النَّاسِ وَکَثِی

ای که هر کس در آیا ندیده) (5)یُهِنِ اهللُ فَمَا لَهُ مِن مُّکْرِمٍ إِنَّ اهللَ یَفْعَلُ مَا یَشَاء
ها و درختان و ها و هر کس که در زمین است و آفتاب و ماه و ستارگان و کوهآسمان

و بر بسیاری عذاب حق است و  ؟کنندجنبندگان و بسیاری از مردم خدا را سجده می
زیرا خدا هر چه بخواهد  ای نخواهد داشتدهندههیچ گرامی ،هر که را خدا خوار سازد

 .(کندهمان می
 چه بخواهند و چه ،سازی برای وارث یا قائم هستندبنابراین همگی در حال زمینه

همچنین  .دکننخورشید و ماه و ستارگان برای قائم مقدمات را فراهم می !نخواهند
هر یک به فراخور حال  ،ساز قائم استکسی که عذاب بر او محقق شده است نیز زمینه

کسی  ؛سازی برای قائم استحرکت خالیق و مسیر عمومی آنها زمینه .و وضعیت خود
 ،اندالبته اکثر مردم نسبت به این موضوع جاهل .کنددیدگان دادخواهی میکه از ستم

 ،گرد کعبه و حجراالسود که در کعبه قرار داده شده است مانند طوافی کهدقیقاً 
 .فهمندنمایند و با این حال از طواف خود چیزی نمیمی

 :نام سنگ در تورات و انجیل نیز آمده است ،در ادیان پیشین
اید که آن سنگی که مگر در کتاب نخوانده :گاه عیسی به آنها فرمودآن 48»

این کار پروردگار است و  .ه شد )سنگ اصلی بنا شد(رأس زاوی ،معماران ردّش نمودند
گویم که ملکوت خدا از شما گرفته و بنابراین به شما می 49 .باشدبه نظر ما عجیب می

اگر کسی بر  44 .هایی شایسته به بار آوردبه امتی داده خواهد شد که ثمرات و میوه
بر روی کسی بیفتد او  روی این سنگ بیفتد کوفته و خرد خواهد شد و هرگاه آن سنگ
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 (5).«کندکوبد و نرم میرا می
در امت دیگری غیر از امتی  ،در مورد آن صحبت کرده است سنگی که عیسی

آنها را  ملکوت از امتی که عیسی .باشدمی ،که او آنها را خطاب قرار داده بود
 گرویدند ستانده اسرائیل و کسانی که به عیسیمخاطب نموده بود یعنی بنی

زیرا او این سخنان را خطاب به شاگردانش که به او ایمان داشتند و نیز دیگر ـشود می
و این سنگ به امتِ مرتبط با سنگ که به دستاوردهای  ،ـمردمان بیان کرده بود

 کامالً واضح است که سخن حضرت عیسی .شودداده می ،کنندملکوت عمل می
بنا( ایراد شده است و این که زمامداری را )سنگ « سنگ زاویه»در مقام بیان فضیلت 

گیرد و به امت سنگ که در نهایت از کسانی که مدعی پیروی از عیسی هستند می
ارتباط بین سنگ و بین  عیسی .نمایدهستند عطا می  امت محمد و آل محمد

شود را به صورتی حکیمانه به امتی که در نهایت ملکوت و پادشاهی به ایشان داده می
  .صویر کشیده استت

ایشان همچنین این امت را با بنی اسرائیل و کسانی که ادعای پیروی از او را دارند 
بنابراین  .رسندمقایسه کرده و بیان داشته است که اینها در نهایت به زمامداری نمی

سنگ را علت دادن ملکوت و پادشاهی به امت دیگری غیر از امتی که  عیسی
یعنی کسانی که حجر  ؛شماردهستند برمی و عیسی مدعی پیروی از موسی

اند همان کسانی ،انداند و او را یاری رساندهدهد که به عهد و میثاق وفا کردهگواهی می
چه در این زمین باشد با برپایی حاکمیت خدا و چه در  ،برندکه پادشاهی را به ارث می

ه بردارد و آنها را کسانی قرار دهد که گاه که خداوند از ملکوتش بر آنها پردها آنآسمان
 .دهدکنند یا در نهایت خداوند ایشان را در بهشت ملکوتی جای میدر آن نظاره می

خواهد این کالم را به صورت دیگری تفسیر کند و بگوید کسی که مصرانه می
کند و به گری میدر واقع مغلطه ،از این حرف خودش بوده است منظور عیسی

 این شخص باید اصل کالم را که سخن داوود .خت حق و حقیقت نیستدنبال شنا
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اینجا نیز ممکن است یهودیان بگویند که داوود خودش را قصد  .در مزامیر است بخواند
ولی حقیقت آن است که  .که در این صورت این مناقشه را پایانی نیست ؛کرده است

آید قصد به نام پروردگار میای را که در آخرالزمان دهندهنجات و عیسی داوود
در جاهای دیگری در انجیل به او بشارت داده و وی را عزت داده  عیسی .اندکرده

)سنگ اصلی بنا( « حجر زاویه»ی حکیم نام نهاده است و در اینجا نیز شده و بنده
چه کسی است که سنگ بنا را شناخت یا  :آیداینجا سؤالی پیش می .خواندشمی

گفته  آیا به داوود یا عیسی ؟را بشناسد و بداند که سنگ بنا کیستممکن است او 
یا در جایی دیگر به آنها  ؟پروردگار هستند یسنگ بنا در خانه ،شده است که آنها خود

 یخانه یو آیا در گوشه ؟خدا هستند ییادآوری شده است که ایشان سنگ بنا در خانه
تا یهود و نصارا را هدایت کند که سنگ  سنگی قرار داده شده است ،خدا یا در هیکل
  ؟داللت دارد بر داوود یا عیسی

واقعیت آن است که چنین چیزی وجود ندارد ولی در امت دیگری از فرزندان 
 و پسرش اسماعیل خدایی که ابراهیم یو در خانه ؛موجود است ابراهیم

استقرار  ،ن عراقی نام داردای که رکبنا نهادند وجود دارد و در گوشه و دقیقاً در گوشه
ای که است در تمام این موارد به یک چیز داللت دارد و آن نجات دهنده .یافته است

)سنگ بنا( اشاره « سنگ زاویه»آید یا کسی که داوود در مزامیر به او با آخرالزمان می
  .آیدکرده و گفته است که به نام پرودگار می

یم بگشایید تا داخل شوم و پروردگار را سپاس های عدالت را برادروازه 53 ...»
تو را سپاس  85 .شوندعادالن به آن داخل می .پروردگار است یدروازه ،این 82 .گویم
سنگی را که معماران رد  88 .گویم زیرا که مرا اجابت فرمودی و نجات من شدیمی

ر است و در این از جانب پروردگا 89 .سنگِ رأس زاویه )سنگ اصلی بنا( شد ،کردند
 ،در آن .این همان روزی است که پروردگار آن را ساخت 84 .نمایدنظر ما عجیب می

ما را  ،آه ای پروردگار !نجات بخش ،آه ای پروردگار 81 .خوشی کنیم و شادمان باشیم
پروردگار  یشما را از خانه .آیدمبارک باد او که به نام پروردگار می 82 .خالص کن
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 (5).«...دهیمبرکت می
همان نجات  ،برای تأکید بیشتر بر این که مراد از سنگ بنا در تورات و انجیل

این رؤیا را که  ،آید و او قائم به حق استای است که در آخرالزمان در عراق میدهنده
 ،دیده و آن حضرت آن را تفسیر کرده است پادشاه عراق در زمان دانیال نبی

  :نیاز استح و توضیح بیاین رؤیا تقریباً از شر .آورممی
خطاب به پادشاه عراق است که در آن خوابش و تفسیر  این سخن دانیال نبی

ای پادشاه تو  95 ....» :دهدبه وی اطالع می ،آن را طبق آنچه در تورات موجود است
بزرگی دیدی که بسیار درخشان و ترسناک بود و در پیش روی تو  یدر خواب مجسمه

 ،آن از طالی خالص ساخته شده بود و سینه و بازوهایش از نقرهسر  98 .بر پا شد
های او از آهن و پاهایش قسمتی از آهن و قسمتی ساق 99هایش از برنج شکم و ران
سنگی بدون این که کسی به آن دست  ،کردیوقتی تو به آن نگاه می 94 .از گِل بود

 .هم شکست مجسمه را دربه پاهای گلی و آهنین آن مجسمه اصابت کرد و آن  ،بزند
نقره و طال همه با هم خُرد شدند و باد ذرات آن را همچون  ،برنج ،گِل ،گاه آهنآن 91

خیزد چنان پراکند که دیگر اثری از آن گرد و غباری که در تابستان از کاه خرمن برمی

قدر بزرگ شد که مانند  اما آن سنگی که به مجسمه برخورد کرد آن .بر جای نماند
این خواب )پادشاه( بود و  92 .بزرگی گردید و سراسر روی زمین را پوشانید کوه

چرا  ،تو شاه شاهان هستی ،ای پادشاه 97 تعبیرش را برای پادشاه بیان خواهیم نمود
و هر جا  92 .ها به تو سلطنت و قدرت و قوّت و شکوه بخشیده استکه خدای آسمان

همه را تسلیم تو  ،صحرا و پرندگان آسمان که بنی بشر در آن سکونت دارند و حیوانات
 ،بعد از تو 93 .تو آن سر طالیی هستی .تو را بر آنها غالب گردانیده است نموده و

بعد از آن  .سلطنت دیگری روی کار خواهد آمد که به بزرگی سلطنت تو نخواهد بود
سومین سلطنت که جنس آن از برنج است روی کار خواهد آمد که بر تمام زمین 

 .پس از آن چهارمین سلطنت است که قدرتی مانند آهن دارد 42 .حکمرانی خواهد کرد
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آن هم همه چیز را نرم و خُرد  ،کندطوری که آهن همه چیز را نرم و خُرد میهمان
ها قسمتی از گِل و تو همچنین در خواب دیدی که پاها و انگشت 45 .خواهد کرد

 .قسمت قسمت خواهد شد ،که آن سلطنت آن است یاین نشانه .قسمتی از آهن بود
آن سلطنت هم مقداری از قدرت  ،طوری که آهن و گِل با هم مخلوط شده بودهمان

ها که قسمتی از آهن و مقداری از گل ساخته شده اما انگشت 48 .آهن را خواهد داشت
به این معنی است که بخشی از آن سلطنت قوی و بخشی از آن شکننده خواهد  ،بود
معنی آن این است  .تو مشاهده کردی که آهن و گِل با هم مخلوط شده بودند 49 .بود

که پادشاهان آن دوره کوشش خواهند کرد که خویشتن را با نسل انسان آمیخته 
ها هم در آن ،توانند با هم آمیخته شوندطوری که گِل و آهن نمیولی همان .سازند

ها سلطنتی بر خدای آسمان ،ادشاهیدر زمان آن پ 44 .هدف خود موفق نخواهند شد
آن سلطنت هرگز مغلوب هیچ ملتی  .پا خواهد کرد که هیچ گاه از بین نخواهد رفت

 .برد و خود تا ابد باقی خواهد ماندرا به کلّی از بین می هاتمام این سلطنت ؛نخواهد شد
ه و نقر ،گل ،برنج ،تو دیدی که سنگی بدون دخالت دست از کوه جدا شد و آهن 41

خدای بزرگ از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد پادشاه را آگاه ساخته  .طال را خُرد کرد
 (5).«حق و تعبیرش دقیق است ،این خواب .است

ای که هیکل باطل و زمامداری طاغوت و شیطان بر بنابراین سنگ یا نجات دهنده
در  ،شودمنتشر میشکند و در حکومت او حق و عدل در زمین هم می این زمین را در

این  .یابد که این معنا در خواب دانیال واضح استآخرالزمان و در عراق ظهور می
کند و ویران می همان سنگی است که بُت یا زمامداری طاغوت و انانیّت را از اصل بر

هیچ یک نه به عراق  و نه داوود این در حالی است که نه عیسی .سازدمی
بنابراین امکان ندارد که هیچ کدامشان  ؛ه در آخرالزمان بودندفرستاده شده بودند و ن

شود بلکه از تمام مطالب پیشین به روشنی مشخص می .همان سنگ بنای مزبور باشند
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همان حجراالسودی است که در  ،که سنگ بنایی که در یهودیت و نصرانیت وجود دارد
  .بیت اهلل الحرام در مکه نهاده شده است یگوشه

تجلّی و نماد موکّل بر عهد  ،خدا قرار داده شده یسودی که در رکن خانهحجر اال
اند و این ذکر کرده و همان سنگ بنایی است که داوود و عیسی ،و پیمان است

 ،او ؛سازدحکومت طاغوت را منهدم می همان سنگی است که در سِفر دانیال
های در روایتطور که است که همان یا مهدی اول همان قائم آل محمد

در آخرالزمان  ،وارد شده است و اهل بیت ایشان پیامبر خدا حضرت محمد
 .آیدمی





 5پیوست 

 (5)؟اینکه چگونه برای آنان ُمشتبه شدو داستان عیسی 

 ؟چیست و چگونه بر آنان مشتبه شد داستان حضرت عیسی :573پرسش 
بر آنان چیست و چگونه طبق فرمایش حق تعالی  داستان حضرت عیسی

وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسیحَ عیسَی ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اهللِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما  ؟مشتبه شد
شَک  مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إاِلَّ  هِ لَفیصَلَبُوهُ وَ لکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فی

 مریم پسر مسیح ما :گفتند که سبب به آن نیز و) (8)اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ یَقیناً 
 امر بلکه نکردند دار بر و نکشتند را مسیح آنان آنکه حال و ؛کشتیم را ی خدافرستاده

 تردید در خود ،کردندمی اختالف او یدرباره ان کهآن آینه هر .شد مشتبه ایشان بر
 یقین به را عیسی و بودند خود گمان پیرو جز آنکه تنها نداشتند یقین آن به و بودند
  .(بودند نکشته
 :پاسخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم  ،رب العالمینوالحمد هلل 

 .تسلیماً 

دیدار  یبا حواریون خود وعده ،در شبی که باال برده شد عیسیحضرت 
هدایت کرد در  همه به جز یهودا که علمای یهود را به مکان عیسی .گذاشت

یهودا به سراغ مرجع اعالی یهود رفت و بر سر تسلیم کردن  .پیشگاه او حاضر شدند
 .با او معامله نمود ،به آنان عیسی
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خداوند او  ،باقی ماند حواریون خوابیدند و حضرت عیسی پس از نیمه شب که
او سپر  .فرو فرستاد ،را مرفوع نمود )باال برد( و شبیه او را که به دار آویخته و کشته شد

او به خاطر  ؛باشدمی از اوصیا از آل محمد ،شد و این شبیه و فداییِ عیسی
 .جان خریدمصلوب و کشته شد و عذاب را به  ،امام مهدی یقضیه

به دار کشیده نشد و کشته نشد بلکه باال برده )رفع( شد و  حضرت عیسی
  ،شان که خداوند لعنتشان کندکنندهخداوند او را از دست یهود و علمای گمراه و گمراه

وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسیحَ عیسَی ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اهللِ  :فرمایدحق تعالی می .نجات داد
شَک  مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ  وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فیهِ لَفی

 پسر مسیح ما :گفتند که سبب به آن نیز و) یَقیناً  مِنْ عِلْمٍ إاِلَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ
 بلکه نکردند دار بر و نکشتند را مسیح آنان آنکه حال و ؛کشتیم را ی خدافرستاده مریم
 تردید در خود ،کردندمی اختالف او یدرباره آنان که آینه هر .شد مشتبه ایشان بر امر

 یقین به را عیسی و بودند خود گمان وپیر جز آنکه تنها نداشتند یقین آن به و بودند
 .(بودند نکشته

 :روایت شده است که فرمود در روایتی در تفسیر علی بن ابراهیم از ابو جعفر
هنگام یارانش را شب ،در شبی که خداوند او را به سوی خودش باال برد عیسی»

سپس  .داخل کردای آنها را به خانه .آنها دوازده مرد بودند که در حالی ؛وعده گذاشت
در حالی که بر سرش آب  ای که در کنج خانه بود، به سوی آنان آمداز چشمه

برد و از یهود خداوند در این ساعت مرا به سوی خودش باال می :ریخت و فرمودمی
کشته و به صلیب کشیده  ،کدامین شما شبح من بر وی خواهد افتاد .گرداندپاکم می

تو  :فرمود .ای روح خدا ،من :جوانی از بینشان گفت ؟گردددرجه میشود و با من هممی
و آن  ....آمدند یهود در همان شب در طلب عیسی :فرمود سپس امام ....همانی

 (5).«کشتند و به صلیب کشیدند ،بر وی افتاده بود را گرفتند جوان که شبح عیسی

                                                                                                          
ص  :قصص االنبیا جزایری  ؛997و  992ص  54ج  :بحار االنوار ؛529ص  5ج  :تفسیر قمی -5

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=157
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=157
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=157
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=157


  
 انتشارات انصار امام مهدی  062

تعداد از حواریون  در حالی که آن« دوازده نفر گرد آمدند» :فرمایدمی امام باقر
بودند و یهودا نیامده بود بلکه به نزد علمای یهود رفته بود « یازده تن» که آمده بودند

نفر  .باشداین از موارد متواتر است و قابل انکار نمی ؛را تسلیم کند تا عیسی
 یکی از اوصیا از آل محمد ،توان گفت از آسمان نازل شددوازدهمی که آمد یا می

 .به صلیب کشیده و کشته شد ،گردید س از آنکه شبیه عیسیبود که پ
 ،ایلیا» راندآخرین کلماتی که این وصی هنگام به صلیب کشیده شدنش بر زبان می

 بلند آواز به یسوع 42» :در انجیل متی آمده است .باشدمی« چرا ترکم نمودی ،ایلیا

برخی   47 ؟چرا مرا ترک کردی الهی الهی یعنی ؛ایلی لَما شَبَقْتنی ایلی :گفت زده صدا
 ببینیم تا بگذار :گفتند دیگران و 43 ...خواندحاضران وقتی شنیدند گفتند او الیاس را می

 .نمود تسلیم را روح ،زده صیحه بلند آواز به یسوع باز 12 برهاند را آید تا اومی الیاس آیا
 شکافته هاسنگ و متزلزل زمین و شد پاره پا تا سر هیکل ازی پرده ناگاه که 15

 (5).«...گردید
 !ای علی !ای علی» :باشدکلماتی که بر زبان آورد چنین می یدر حقیقت ترجمه

« ؟چرا مرا ترک کردی !الهی !الهی» و مسیحیان آن را به« ؟فرستادی چرا مرا فرو
 .شودطور که از متن پیشین از انجیل چنین دریافت میهمان ،کنندترجمه می
 .باشدمی «ترک کردن» نزدیک به ،ن یا انداختن از آسمان به زمینفرستاد و فرو

شدنش یا از  فرستاده این وصی این کلمات را به دلیل جهلش نسبت به علت فرو
روی اعتراض بر فرمان خداوند سبحان و متعال نگفت بلکه این پرسشی است که 

بدانید و آگاه باشید یعنی  ؛باشدپاسخ را در بطن خود نهان دارد و خطابش به مردم می
چرا به دار آویخته شدم و چرا کشته شدم تا مبادا یک  ،که چرا من فرو فرستاده شدم

آنگاه که دیدید  ؛در امتحان شکست بخورید ،بار دیگر که همین سوال تکرار شد
رومیان )یا همانندهای آنان( زمین را به اشغال خود درآورند و علمای یهود )یا 
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کنند و من بر این زمین خواهم بود و این سنّت ا آنها سازش میهمانندهای آنان( ب
عبرت گیرید و مرا وقتی آمدم یاری کنید و بار دیگر در  ،شودالهی است که تکرار می

 !به دار آویختن و به قتل رسانیدنم مشارکت نکنید
 ،سرشتی پاسخش روشن استخواهد با این پرسش که برای هر عاقل پاکاو می

های علمای یهود را تحمّل کردم و به صلیب کشیده شدم و آزار و اهانت من :بگوید
و دولت حق و عدل الهی  قیامت امام مهدی ،کشته شدم به خاطر قیامت صغری

 .بر روی این زمین
آیا تو پادشاه یهود  :پرسدو هنگامی که علمای یهود و حاکم رومی از این وصی می

او  .گوییدیا شما می ،گویندیا آنها می ،گفتیتو اینطور  :گویددر پاسخ می ؟هستی
اما  ؛آورکه برای کسی که حقیقت را نداند پاسخی است غریب و شگفت ؛گوید آرینمی

  .اکنون آشکار و واضح گردید
بود که  عیسی ،زیرا او پادشاه یهود نبود بلکه پادشاه یهود ،آری :او نگفت

 است که فرود آمد تا به جای عیسی خداوند او را باال برد و او شبیه همان کسی
 .مصلوب و به قتل رسیده شود
 :باشدمی ـپس از آنکه دستگیر شدـاین متن پاسخ او از انجیل 

 را ما دهممی خدای حیّ قسم به را تو :گفت ،وی کرده به روی کهنه رئیس .... 29»
 عیسی در 55» (5)،«....گوییمی تو :وی گفت یسوع به 24 ؟هستی مسیح آیا تو که بگو

عیسی  ؟هستی یهود پادشاه تو آیا :گفت ،پرسیده او والی از پس .بود والی ایستاده حضور
او  ؟تو پادشاه یهود هستی :پیالطس از او پرسید 8 ....» (8)،«...!گوییمی تو :گفت به او

 ؟آیا تو مسیح هستی :همگان گفتند ....» (9)،«....گوییتو می :گفتپاسخ داد و به او 
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دوباره  پیالطس پس 99 ...» (5)،«...گویید که من او هستمشما می :سیح به آنها گفتم
  94؟هستی یهود پادشاه تو آیا :گفت او به ،طلبیده عیسی را و شد خانهیوانا داخل

 تو به ی مندرباره دیگران گویی یامی خود از را این تو آیا :داد جواب او عیسی به

 به را تو رؤسای کهنه و امّت تو ؟یهودی هستم من مگر :داد جواب پیالطس  91؟گفتند

پادشاهیِ من متعلّق به این دنیا  :عیسی پاسخ داد 92؟ایکرده چه .کردند تسلیم من
 تسلیم یهود به جنگیدند تامی خادمان من ،بودمی جهان این از پادشاهیِ من اگر .نیست

 تو مگر :گفت او به یالطسپ 97 .نیست جهان این از من پادشاهی ولی اکنون .نشوم

 متوّلد برای این من .هستم پادشاه گویی کهمی تو :داد عیسی جواب ؟هستی پادشاه

 (8).«...دهم راستی شهادت تا به آمدم به این جهان به این جهت و شدم
سازد که از اهل زمین در آن زمان نیست بلکه وصی روشن می ،در این متن اخیر

 فدا شدن برای حضرت عیسی ،ن فرود آمده است و آنبرای انجام مأموریتی در آ
پادشاهیِ من متعلّق به این دنیا » :گویدبینی که این وصی میو شما می ،باشدمی

به این  به این جهت و»و « نیست جهان این از من پادشاهی ولی اکنون» ،«نیست
 .«دهم راستی شهادت تا به آمدم جهان

در هنگام شکافته شدن صبح میان دو  عیسی» :روایت است از رسول خدا
موی سرخ و بور  ،بدنش سفید ؛دو لباس زرد رنگ از زعفران ؛آیدی زرد فرود میجامه

ای در دست دارد که صلیب را نیزه .و فرق وسطش باز شده و بر سرش روغن زده است
 رساند و اموال قائم را بازکشد و دجّال را به هالکت میخوک را می ،شکندمی
دار و او وزیر و دست راست قائم و پرده .پشت سر او اصحاب کهف قرار دارند .ستاندمی

در شرق و غرب عالم امنیّت را برقرار  نایب او است و از کرامت حجّت بن الحسن
  (9).«سازدمی
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 .52 :ناانجیل یوح -8
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و حکومت  ....» :روایت شده است که فرمود المؤمنین علی بن ابی طالباز امیر
 .همان کند ،شود و هر که بر هر چه غالب شودشورایی می ،امورگردد و می به زورا باز

شود و آنها را عذابی شود و نُه ماه در زمین سوار میدر آن هنگام سفیانی خارج می
گویا  !وای بر کوفه و وای بر واسط ،وای بر زورا ،پس وای بر مصر .چشانددردناک می

آری در  .دهدای خبر میخبر دهنده ،در آن ؛نگرممی ،من به واسط و آنچه در آن است
باران  ،شوندمردم دچار قحطی می ،شودغذا کم می ،کندآن هنگام سفیانی خروج می

سپس مهدیِ هدایتگرِ هدایت  .باردروید و آسمان نمیگیاهی در زمین نمی ،باردکم می
 (5).«....ستاندمی کسی که پرچم را از دست عیسی بن مریم ؛شودشده خارج می

به صلیب کشیده و  دهد عیسیشود که نشان میحادیث بسیاری یافت میا
 .باشدمی شبیه عیسی ،کشته نشد بلکه کسی که بر صلیب رفت و کشته شد

با لباسی از پشم که  عیسی» :روایت شده است که فرمود از امام صادق
ای عیسی  :آنگاه که به آسمان رسید ندا آمد .ریسیده و دوخته بود صعود کرد  مریم

  (8).«زینت دنیا را بیَفکن !بن مریم
هایش برای مردم امر هیچ کدام از انبیای الهی و حجت» :فرمایدمی امام رضا

چرا که او زنده به آسمان رفت و روحش  ؛آور نشد مگر امر عیسی بن مریمشبه
سپس به آسمان باال رفت و روحش به او بازگشت و  .بین زمین و آسمان قبض شد

إِنِّی مُتَوَفِّیکَ وَ رافِعُکَ  إِذْ قالَ اهللُ یا عیسی :باشدسخن خداوند عزّوجل می ،ینا
باال  خود سوی به ،برگرفته را تو من !عیسی ای :گفت که خداوند آنگاه) (9)إِلَیَّ 
 (4).«(برممی

نمرد و پیش از قیامت به  عیسی» :روایت شده است که فرمود یامبراز پ

                                                                                                          
 .594ص  :مالحم و الفتن ـ سید بن طاووس حسنی -5
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 (5).«گرددسوی شما بازمی
پیامبر مرسَل )فرستاده شده( است و از خداوند  توجّه داشته باشید که عیسی
نماید که معاف شود و به دار آویخته شدن و عذاب و سبحان و متعال درخواست می

سبحان و متعال دعای پیامبر مرسَل را هرگز رد  خداوند .قتل از او برداشته شود
آن  ،او را باال برد و به جای او ،بنابراین خداوند دعایش را مستجاب نمود .کندنمی

های مختلفی وجود دارد در انجیل متن .وصی که مصلوب و مقتول شد را فرو فرستاد
 .رداشته شودکند که به صلب کشیده شدن و قتل از او بدعا می که در آنها عیسی

 :آنها یاز جمله
در حالی که  ،کردمیدعا  افتاده و به روی زمین در ،قدری پیش رفته سپس 93 ...»
 (8).«...بگذراناین پیاله را از من  باشد اگر ممکن  ،ای پدر :گفتمی

 آن باشد ممکن اگر تا کرد دعا و افتاد زمین روی به ،رفته ترپیش قدری و 91 ...»

 این .پذیر استامکان برای تو هر چیزی ،ای پدرِ پدران :گفت پس 92ذردبگ او از ساعت

 (9).«....بگذران من از را پیاله
 48کرده دعا و درآمد زانو به ،سنگی دور شده پرتاب مسافت به ایشان از و 45 ...»
 (4).«...بگردان من از را پیاله اگر تو بخواهی این ،پدر ای :گفت

 :شوداعمال رسوالن اصحاح هشتم چنین متنی دیده میدر تورات سفر اشعیا و در 
گاه و همانند گوسفندی ساکت و آرام در حضور کسی ای به سوی قربانهمانند برّه ...»

 .«...گشایداینگونه دهانش را نمی ،کندکه ذبحش می
گفتند و هیچ یک از آنها این در حالی است که تمامی انبیا و اوصیا سخن می

آنها فرستاده شدند تا سخن بگویند و مردم را  ؛ه قربانگاه نرفتندساکت و خاموش ب
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چه بسیار علما و مردم را  مخصوصاً حضرت عیسی ؛هشدار دهند و موعظه کنند
 !کندبنابراین اینکه وی خاموش به قربانگاه رفت بر او صدق نمی ؛هشدار و اندرز داد

نی شبیه عیسی شخص وصی یع ،آن کس که ساکت و خاموش به قربانگاه رفت
بود که بدون اینکه سخنی بگوید یا از خدا بخواهد آزار و به صلیب کشیده شدن و قتل 

او با مردم سخن نگفت و هنگامی که به او  .بر دار رفت و کشته شد ،را از او دور کند
فقط با یک  ،و آیا تو مسیح هستی ،اصرار کردند و مصرّانه از او پرسیدند تو کیستی

 !گوییتو می :نها را دادعبارت پاسخ آ
به سوی عذاب و به  ،و به این ترتیب او ساکت و خاموش و راضی به امر خدا

صلیب کشیده شدن و کشته شدن رفت تا فرمانی را که برای آن فرود آمده بود به 
 .بر دار و کشته شود اینکه به جای حضرت عیسی ؛انجام برساند

که او ارسال شود و مردم را تبلیغ نماید و چرا که اساساً هنوز وقت آن نرسیده بود 
گاه و همانند گوسفندی ساکت ای به سوی قربانهمانند برّه ...» ؛با ایشان سخن بگوید

 .«...گشایداینگونه دهانش را نمی ،کندو آرام در حضور کسی که ذبحش می
د مناز این مطلب بهره ،امیدوارم هر مؤمنی که در پِی درک و شناخت حقیقت است

کشته شد در حالی که هیچ  ،به صلیب کشیده شد ،این انسان به زمین فرود آمد .گردد
ساکت و خاموش پایین  .او نخواست که از او یاد شود یا شناخته گردد ،داندکس نمی

 .خاموش کشته شد و خاموش به سوی پروردگارش باال رفت ،خاموش بر دار رفت ،آمد
 .چنین باشید ،خواهید اینگونه عمل کنیداگر می



 6پیوست 

 (5)(سیزدهم)مجعه  شدن سیزدمهین حواریِکشیدهمجعه به صلیب

از ماه آوریل « 59»ی جمعهـانسانی گذشت  یای بر جامعه«جمعه»چند روز پیش 
« شوم یآدینه»به  (هاارتودکس)به خصوص از مسیحیان توسط بسیاری که  ـ8258

ها نفر از نوع بشر امروز و همچنین میلیوناگر کسی رفتار به طور کلی  .نامیده شد
به فال بد را  سیزدهم ماهی مصادف با بیند که جمعهمی ،گذشتگان را مطالعه کند

نرفتن از جمله  ؛کنندصورتی متفاوت با سایر روزهایشان رفتار میبه  ،و در آنگیرند می
حال  .در آن شانبرآوردن احتیاجاتفروش یا  و خریدعدم اقدام به  ،مسافرتبه 

 ؟چیست گیرعالم یبا این پدیده یانساننوع این رفتار ماجرای 
مایلیم  احمدالحسنکلمات حواری سید از  آنیاب شدن به پاسخ شرفپیش از 

 :را در این خصوص بدانیمانسان دیدگاه نوع از ای گوشه
 ز ماهین روسیزدهممصادف ای را که به طور کلی جمعهآنها  ،هاغربیاز دیدِ اما 
 (8)رالدنیویورک ه یروزنامهطبق گزارش به عنوان مثال  .گیرندرا به فال بد میشود 

حالی که در  در ؛رسدمیازدواج  512در نیویورک به سال  دوازده ماهِمیانگین ازدواج 
ی روز جمعه شدن با ترس از مصادف .مورد عبور نکرده است 22مرز جمعه از این 

دکتر  .شوده هیچ وجه معمولی و پیش پا افتاده قلمداد نمیب ،آناناز نظر  سیزدهم
شده میلیون آمریکایی  85گیر گریباندر چنین روزی عوارضی » :گویددونالد دوسی می

از برخی  .و ترسی احساسِ شومتشدید اضطراب و  ،از جمله ناراحتی خفیف ؛است
عبادات و انواع  گراندیو  ؛ندنکرا ترک نمی خود یا منزلآیند بستر خود بیرون نمی

                                                                                                          
درک  احمدالحسنه از سیزدهمین حواری و وصی، سید این پیوست را با توجه به سخنانی ک -5

 .آماده نمودم )گردآورنده( ،کردم
8- New york Herald 
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 .«آورندجلوگیری از تأثیرات این روز به جا میبرای تشریفات را 
که  هروشن شد ،انجام داده است (5)ونیانتسسمیا یدر پژوهشی که مجله

زیرا  ؛کنندمیلیون دالر زیان می 712 سیزدهم ماه یهای آمریکایی در هر جمعهشرکت
بسیار درصد  .روندنمیمسافرت به نند یا کخرید نمیمردم ی سیزدهم در روز جمعه

را در  59 یشماره ی آمریکاهای در ایاالت متحدهها و هتلخراشبزرگی از آسمان
 59 یشمارهپرند و گاهی می 54به  58ز کنند و اگذاری طبقاتشان استفاده نمیشماره
و  باشد 59اش اتاقی وجود ندارد که شماره هادر بیمارستان .ندنویسمی 58Aصورت به 

 .کنندخود وارد نمیهای فهرستاین شماره را در  های هواپیماییشرکت
به  .شودنمیمحدود به ایاالت متحده فقط  سیزدهم یترس از جمعهبه عالوه 

هر کشتی را که روز  دریایی لویدز لندن یشرکت بیمه عنوان مثال در قرن نوزدهم
 نیز نیروی دریایی آمریکا حتی تا امروز .درکبیمه نمی ،درکمیسیزدهم حرکت  یجمعه

 .هیچ کشتی را در این زمان حرکت نداده است
و این دلیل است بیترسی  ،سیزدهم یبرخی نظرشان این است که ترس از جمعه

 :گویدمیدکتر مارتین لوترکینگ  .دارد شباهتغات کاذب یتبلبسیار به  موضوع
قرار  یتبلیغات کاغذرا باالتر از باتالق این است که خودش  انسان ترین نیازبزرگ»

خرافات در برابر به سرعت  ،ها و ضعف درونی هستندبیماریگرفتار که کسانی  .دهد
 .«قرار دارندو ترس همیشگی تشویش و در حالت آورند سر تسلیم فرود می
 به معنی شتاب کردن در تکذیبِ این پدیدهاز تحلیل دکتر مارتین تجزیه و تحلیل 

اعتقاد آنان  راستیِ صدق و به  زبان حال مردم .باشدانسان بر نفسش می فِ تصرّ دخل و
های طیِ مدتاساس تجاربی که  براین مسأله را اینکه آنان به خصوص  ؛اِقرار دارد

به  ؛کننداساس تجربه عمل می مردم به طور طبیعی بر .اندپذیرفته ،نداهمدیدی داشت
اتفاقی افتاده  ،در عمل آن ببینند که برایکنند و را تجربه چیزی این معنا که اگر 

                                                                                                          
5- Smithsonian Magazine 
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به آنها مدعیان علم های موعظه در این هنگام .کنندتقاد پیدا میهمگی به آن اع ،است

 .نمایندهر چیز دیگری توصیف دکتر یا  ،علّامه خود را باچند  هر ؛رساندسودی نمی
سیزدهم بر  یکه در جمعهکردن اندوه آنان  در برطرف نصایحی از این دستنتیجه  در

 .سودی نخواهد داشتبرایشان  ،افکندانسان غربی سایه می
فراتر از همتای چند  هر .بینیممینزد انسان شرقی نیز چنین چیزی را نزدیک به 
تصور « 59» یو از خود شمارهپا را فراتر نهاده سیزدهم  یاز جمعه غربی خودش

 .آن یشومی دارد و نه فقط از جمعه
به طور  ؟چیست (سیزدهم یها در جمعهاندوه انسانو  م)غاین پدیده ا واقعیت ام

 ؟دهدبه چه علتی رخ می ،کلی این غم و اندوه عمیق در این روز
که مسلمانان به آن اعتقاد  باریمثالی از روزهای اندوهسری به  ،چیزپیش از هر 

این  ؛کنیممییادی ز دهم عاشورا رواز  ،ایدار چنین پدیدهبه عنوان طالیه .بزنیم ،دارند
 یو ریحانه شخداوند در زمینو جانشین خلیفه  روز شهادت امام حسین ،روز

حزن و روز  ،این روزاست که روایت شده  از آل محمد .است مصطفیمحمد 
امور دنیوی نهی شدن به  کردن نیازها و مشغول آوردهاز بر ایشاناندوه است و 

  .اندفرموده
 ،پیامبر خداکشته شدن آوری یادبه هنگام ه چنین حزن و اندوهی را انسان بشبیه 

روز در  .کندتجربه می مبارکش از جسد شریفش و جدا کردن سر یحیی بن زکریا
چه  ،ستا شدن یحیی بن زکریامحرم و روز کشتهدهم سیزدهم که شبیه روز  یجمعه

و جانشین خون خلیفه  یز نشانِ ن آیا این روز ؟استروی داده یا دیده شده اتفاقی 
ی که اندوهـتا دل انسان به گردن خود آویخته  شدیگری از خلفای خداوند در زمین

 خونی ؛از خون پدرش حکایت کند ـزندخیمه میبر او « ی سیزدهمجمعه»در  عمیق
 ،خداوندجانشین  که و مشخص است ؟سرپیچی و انکار ریخته شده است که بر زمینِ
 .یقی استهمان پدر حق
موضوع  ؛باشدپوشیده  بهااین کتاب گران یکنم پاسخ در ذهن خوانندهفکر نمی

با این عدد بینیم که نزد مسلمانان میو  ،شدهادیان روشن برای پیروان  59 یشماره
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 ایشان مقدّسدر وصیت یادشان که  حضرت محمداز اوصیای « وصی سیزدهم»
 .وصی است احمدِ او همان  و ؛همراه است تر تقدیم گردیدپیشو آمده 

ای شده ی ذِبحبا برهمالزم  ؛با سیزدهمین حواری استمالزم  ،مسیحیانبرای اما 
که کسی گانه + چهار و بیستمقامان عالی»ی یوحنای الهوتی در میان رؤیادر در که 

ی خدا فرستاده» :باشندمیپیشوا  81مجموع آنان  .باشدمی« است بر تخت نشسته
وصی  ،نشستهآنان آن کس که در میان و  ،«مهدی58امام و    +58مدحضرت مح

 .است سیزدهم
 تو» :در انجیل یهودابرای شخصیت به صلیب کشیده شده  تعبیر عیسیطبق 

تو برتر اما  ....کن تو برای پادشاهی بر آنان بازخواهی گشتیل ....سیزدهمین خواهی بود
قربانی خواهی  ،که مرا پوشیده استسانی را انزیرا تو آن  ؛آنها خواهی بود یاز همه
اسخریوطی همان  ،به صلیب رفتهکه یهودای گفته شد  ،در مباحث این کتابو  ؛«کرد

چرا  ؛در اشتباه است ،است 59 یهودای خائن یشماره :که بگویدکسی  ونیست خائن 
که و پس از این بودندنفر  58 روشن است که حواریون ؛نبود 59ی شمارهکه یهودا 

مدتی حواری جدیدی برای  ،موضوع صلیب پیش آمدو کرد یهودا بیرون رفت و خیانت 
هودای خائن ییعنی اینکه هیچ چیزی به نام  ،این .تکمیل شود 58انتخاب شد تا عدد 

 .استگر مغالطه ،بگویدکس چنین هر و  ،گردد 59ی وجود ندارد تا حواری شماره
« احمدبه معنی یهودا در عربی »و  ؛استکوکار یصالح و نیهودای  ،این شخصبنابراین 

 .طور که این کتاب توضیح داده استهمان ؛است «احمد» ،وصی و سیزدهمین حواری
 ؟چطور« جمعه»در مورد ولی  ،و صاحب آن« 59» یشمارهدر خصوص این 
ای است که به صلیب کشیده شدن در جمعه ؛ها استها و دردی غمجمعه ،جمعه

 ،سوگوار یجمعه ،از جمله ؛شودهای دیگری نیز شناخته میبه نامو  ؛دآن اتفاق افتا
در مسیحیت روز جشن و بزرگداشت این روز  .شدن داف ییا جمعه ،بزرگ ،دردناک
رسمی  تیتعطیالپیش از عید فِصَح  ،های جهاندولتتر بیشاست و در ای برجسته
با  تر مسیحیانبیشزیرا  ؛شوداو میمصلوب و مرگ و دفن که در آن یادی از است 
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در روز جمعه اتفاق  رفتن بر صلیب اعتقاد دارند که توجه به متونی که در اختیار دارند 
 .افتاده است
را « سیزدهم یجمعه»از مردم در نفر ها علت اندوه میلیون ،ماین را دانستیحال که 

ی ارایهد و از سرگردان شدناین موضوع در  پس از اینکه دانشمندانآن هم  ؛مفهمیمی

 .ماندندجهانی ناتوان  یبرای چنین پدیده و محکم کننده قانع یتفسیر
صلیب  در آن به همان روزی است که شبیه عیسی ،که روز جمعهاز این جهت 

 و ،مهدی اول ،قائم آل محمد»سیزدهم  همان وصیّ  ،که شبیهآن رو از و کشیده شد 
 (جمعه)روز این  (5)-روشن کرده است کتابمباحث این طور که همان-باشد می« احمد
یان چنین شیعبرای طور که همان ؛استارتباط در و قیام قائم  دعوت امام مهدیبا 

 .استشناخته شده 
از  ،و اندوه مردم در آن (59ی جمعه)جهانی  یحقیقت این پدیده نشناختبرای 

 :ح زیر استبه شر پرسیدم و متن پاسخ ایشانی آن درباره احمدالحسنسید 
به فال بد  استسیزدهم ای را که مصادف با جمعه از بشریتنفر ها میلیوناکنون »
به  ؛کنندتر مردم براساس تجربه عمل میطور که مشخص است بیشهمان .گیرندمی

 ،اتفاقی افتاده است ،این معنا که اگر چیزی را تجربه کنند و ببینند که برایش در عمل
ند که چه بسا در اهدید هایشانبراساس تجربهآنها  .کنندیدا میهمگی به آن اعتقاد پ

نیازهایشان به شکل قابل توجهی گاهی اوقات  ،با سیزدهمین روزی مصادف روز جمعه
چنین چیزی در  .نداهاعتقاد پیدا کردبه این موضوع  به این ترتیبشود و نمیبرآورده 

برای در این روز  مؤمناینکه  ؛تنیز روایت شده اس از امامانمورد روز عاشورا 
 .رودنمیبیرون  ،انجام کارهای شبیه به آنکردن نیاز یا  برطرف

 ،59ی روز جمعهبر خالف حزن و اندوه مردم یا بد شگون شمردن آنها نسبت به 
از ولی  دهدانسان انجام میموارد وجود دارد که بسیاری  .خبر هستنداز علتش بیآنها 

                                                                                                          
های ی رسالتدهندهپیوند  ،احمد موعود»توانید به کتاب برای به دست آوردن اطالعات بیشتر می -5

 .مراجعه نمایید ،است که یکی از انتشارات انصار امام مهدی« نی و کشتی نجات برگزیدگانآسما
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بخواهند از حسد مردم به عنوان مثال وقتی  .خبر و غافل استحقیقت و اصل آن بی
بردن به صلیبی است که شبیه  همان پناه اصل این مسئله .زنندپناه ببرند به تخته می

 .تخته بودچوب و که از صلیبی  ؛کشیده شدصلیب  بر آن به یسیع
کنم فکر می (59ی جمعه)گوییم که در موردش سخن میدر خصوص موضوعی 

ها و ی غمجمعه ،جمعه یاما درباه .روشن شد ،در اسالم و مسیحیت 59 یارهشم
سیزدهمین وصی در روز جمعه اینکه در آن اتفاق افتاد و  صلیبموضوع که  ایجمعه

نیست تا علت معقولی  ،روز غم و اندوه است ،اینکه این روزآیا  ؛کشیده شدصلیب  به
 ؟!ا آورندآیند به شمناخوش یمردم این روز را روز

که به آن کسی است که برای توضیحی ولی  ؛کنیماستدالل نمیموضوع ما به این 
از روز خود رسندی ناخاعتقاد و ی و ریشهکه اصل بدون این ؛کنیممیبیان  اعتقاد دارد

چنین پنداشتند و از این هم فراتر رفتند هستند که کسانی طبیعتاً  .ندرا بدا 59ی جمعه
ما درباره اعتقادی سخن  ؛نداریمما به این موضوع کاری  .است بدشگون 59که عدد 

روزی  ،59ی مصادف با اینکه جمعه ؛به آن اعتقاد دارندنفر  هاگوییم که میلیونمی
یا آن را روز شوم و ترسند یا از آن میدر موردش احساس خوبی ندارند است که 
 بهدر آن روزی است که  ،روز اینکه این ؛علت روشن شداکنون  .دانندمی بدشگون
محرم که روز دهم روز درست مثل یعنی  ؛رفتن سیزدهمین وصی اتفاق افتاد صلیب
در آن  (حسین)روزی است که سومین وصی چرا که این روز نیز  ؛اندوه استغم و 

گرفته تری به خود شکل وسیع 59ی فقط تفاوت در این است که جمعه .کشته شد
 .پایان سخن ایشان« به آن اعتقاد دارند ،داردار و غیر دیناست و دین

کشیده  صلیب به یبه معنای جمعه 59ی شد که جمعهمشخص  ،به این ترتیب
جاری شدن خون و کشته شدن او  روز ،روزاین  .سیزدهمین حواری و وصی استشدن 

اندوهناک غمگین و  ،خون پدرش از ریخته شدنقلب فرزند به طور قطع  .پاکش است
 .شودمی

 هاست که بازگشت« سیزدهمین حواری»و « سیزدهمین وصی» ،پدرو اکنون این 
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طور که پیامبران و فرستادگان ها بلند کند و همانتا آقایی کند و پرچم را برای امت
برای فرزندانش  و در این زمین ،زمین را پُر از عدل و داد کند ،نداهخداوند وعده داد

ای کنندهآیا یادآوری ؛بیدار شوند ،ها از دست برودفرصتتا پیش از آنکه  ؛برآوردفریاد 
 !!هست

 والحمدهلل رب العالمین
 .و ستایش تنها از آنِ پروردگار جهانیان استسپاس و 
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